
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 462 
 

FAKING IT 
Choreograaf:  Neville Fitzgerald & Julie Harris (maart 2013)     
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   48 
Muziek:   Caro Emerald – Tangled up 
Intro:  32 tellen 
Tags/Restarts:  In de 5e muur één tag van 4 tellen gevolgd door een restart.  

 
 1. STEP 1 – 9: 
WALK 3X, MAMBO STEP, BACK, SWEEP, BEHIND-SIDE-CROSS 
1.2.3. LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor 
4.&.5. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap naast LV 
6.7. LV stap achter, RV zwaai van voor naar achter 
8.&.1. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV    [12] 
 
 2. STEP 10 – 17: 
SIDE ROCK, BEHIND-¼ TURN R.-STEP, PIVOT ½ TURN L., FULL TURN L., STEP 
2.3. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
4.&.5. LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom, LV stap voor 
6.7. RV stap voor, draai ½ linksom 
8.&.1. draai ½ linksom en RV stap achter, draai ½ door en LV stap voor, RV stap voor     [3] 
 
 3. STEP 18 – 25: 
ROCK STEP, LOCK STEP BACK, ROCK BACK, ROCK BACK, STEP 
2.3. LV zet voor, gewicht terug op RV 
4.&.5. LV stap achter, RV haak voor LV, LV stap achter 
6.7. RV zet achter (duw billen achter), gewicht terug op LV  
8.&.1. RV zet achter (duw billen achter), gewicht terug op LV, RV stap voor      [3] 
 
 4. STEP 26 – 33: 
SLOW HITCH ¼ TURN R., CROSS, ¼ TURN L. 2X, CROSS ROCK, CHASSE 
2.3. draai op RV ¼ rechtsom terwijl je je L-knie optilt (in 2 tellen) 
4.&.5. LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij 
6.7. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV 
8.&.1. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij         [6] 
 
 5. STEP 34 – 41: 
CROSS ROCK, CHASSE ¼ TURN L., STEP, ½ TURN R., SHUFFLE ½ TURN R. 
2.3. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
4.&.5. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom 
6.7. RV stap voor, draai ½ rechtsom en LV stap achter 
8.&.1. RV stap ¼ rechtsom achter, LV sluit bij RV, RV stap ¼ door       [3] 
 
 6. STEP 42 – 48: 
ROCK STEP, COASTER STEP, STEP, ½ PENCIL TURN R., SHUFFLE 
2.3. LV zet voor, gewicht terug op RV 
4.&.5. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
6.7. RV stap voor, draai op RV ½ rechtsom 
Note: de ½ draai is scherp en snel, gewicht blijft op RV, LV tik naast RV 
8.&.(1) LV stap voor, RV sluit bij LV (LV stap voor)           [9] 
 
 
 
TAG + RESTART: 
In de 5e muur dans t/m tel 32 & (chasse: laatste tel is tel 1 van de tag) dans dan onderstaand  
1.2. RV stap opzij en zwaai heupen rechts, zwaai heupen links 
3.4. zwaai heupen rechts, sleep LV tot naast RV 
Begin daarna de dans opnieuw 
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