
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: CopperKnob, most popular (in the last 7 days) 483 
 

RAINMAKER 
Choreograaf:  Niels Poulsen (Maart 2014)      
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   48 
Muziek:   Emmelie de Forest - Rainmaker 
Intro:  16 tellen vanaf de eerste beat van de muziek (10sec.) 
Restarts:  2 restarts in de muren 5 en 6 na 32 tellen, en een finish   

 
 1. STEP 1 – 8: 
SIDE ROCK, CROSS-SIDE-HEEL, BALL CROSS, SIDE, SAILOR STEP ¼ TURN L. 
1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij, tik R-hak diagonaal rechts voor 
&.5.6. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap voor         [9] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
BALL-STEP, STEP, HEEL SWITCHES, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH 
&.1.2. RV stap naast LV, LV stap voor, RV stap voor 
3.&.4. tik L-hak voor, LV stap naast RV, tik R-hak voor, RV stap naast LV 
5.6. LV stap opzij, RV tik naast LV 
7.8. RV stap opzij, LV tik naast RV          [9] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
CROSS, ¼ TURN L., CHASSE ¼ TURN L., BALL-STEP, STEP, SYNCOPATED ROCKING CHAIR 
1.2. LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter 
3.&.4. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom 
&.5.6. RV stap naast LV, LV stap voor, RV stap voor 
7.&.8.&. LV zet voor, gewicht terug op RV, LV zet achter, gewicht terug op RV         [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
STEP, ¼ TURN R., SAMBA STEP, JAZZ BOX WITH CROSS 
1.2. LV stap voor, RV stap ¼ rechtsom 
3.&.4. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV        [6] 
 
* R1 *[6] Tijdens de 5e muur: begin de dans opnieuw 
* R2 *[12] Tijdens de 6e muur: begin de dans opnieuw 
 
 5. STEP 33 – 40: 
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, KNEE POP, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, KNEE POP 
1.&.2.&.3. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV, LV sluit bij RV, RV stap gekruist voor LV 
&.4. Buig beide knieën en til hielen van de vloer, zet hielen weer neer 
5.&.6.&.7. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV 
&.8. buig beide knieën en til hielen van de vloer, zet hielen weer neer      [6] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
SIDE ROCK-CROSS, SIDE ROCK-CROSS, HOLD, OUT-OUT-IN-IN, KNEE POP 
1.&.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
3.&.4. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV 
5.&.6.&.7. hold, RV stap opzij, LV stap opzij, RV stap naar center, LV stap naast RV 
&.8. buig beide knieën en til hielen van de vloer, zet hielen weer neer      [6] 
 
 
FINISH: 
Om op de begin muur te eindigen doe het volgende. 
Dans de eerste 32 tellen van muur 7, je staat nu naar [6]. Dans de laaste 16 tellen  
MAAR draai ¼ rechtsom op de & tel van je L.-side rock (tellen 43.&.44), je staat nu naar [9]. 
Herhaal de laatste 16 tellen en doe weer de ¼ draai rechtsom op je L.-side rock. 
Op deze manier eindig je op de begin muur. Na de laatste knee pop, stap met je RV opzij 
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