
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: CopperKnob, most popular (in the last 7 days) 484 

LET’S HAVE A PARTY! 
Choreograaf:  Rachael McEnaney, John Robinson and Jo Thompson Szymanski (April 2014)  
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   64 
Muziek:   Scooter Lee – Let’s have a party 
Intro:  32 tellen, start op de zang  

 
 1. STEP 1 - 8: 
“K-STEP” STEP TOUCHES ON A DIAGONAL FORWARD AND BACK 
1.2. RV stap voor op R-diagonaal, LV tik naast RV 
3.4. LV stap achter op L-diagonaal, RV tik naast LV 
5.6. RV stap achter op R-diagonaal, LV tik naast RV 
7.8. LV stap voor op L-diagonaal, RV tik naast LV [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
PIVOT ⅛ TURN L. WITH HIP ROLL 2X, JAZZ BOX WITH CROSS 
1.2. RV stap voor, draai ⅛ linksom en draai met heupen tegen de klok in 
3.4. RV stap voor, draai ⅛ linksom en draai met heupen tegen de klok in 
5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV [9] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
SHIMMY, TOUCH, VINE ¼  TURN L., SCUFF 
1.2. RV grote stap opzij, buig knieën en schud met de shouders voor 2 tellen 
3.4. LV tik naast RV (kom omhoog), rust 
5.6.7.8. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom, RV veeg hak over de vloer [6] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
½ CIRCLE LEFT: STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, STOMP 
1.2.3.4. RV stap voor, LV veeg hak over de vloer, LV stap ¼ linksom voor, RV veeg hak over de vloer 
5.6.7.8. RV stap ¼ door, LV veeg met hak over de vloer, LV stap voor, RV stamp voor (buig beide knieën, gew. LV) [12] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
TOE TAPS R,L,R,L, BACK, TOUCH/SNAP, BACK, TOUCH/SNAP 
1.2.3.4. RV draai tenen rechts, RV draai tenen links, RV draai tenen rechts, RV draai tenen links 
5.6. RV stap iets rechts achter (lichaam iets naar rechts gedraaid), LV tik naast RV (knip met vingers) 
7.8. LV stap iets links achter (lichaam iets naar links gedraaid), RV tik naast LV (knip met vingers        [12] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
STEP, LOCK, STEP, ¼ TURN R. BRUSH, STEP, LOCK, STEP, BRUSH 
1.2.3.4. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor, draai ¼ rechtsom en veeg LV over de vloer 
5.6.7.8. LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor, RV veeg over de vloer [3] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
ROCKING CHAIR, STOMP, STOMP, SLAP HANDS 2X 
1.2.3.4. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV zet achter, gewicht terug op LV 
5.6. RV stamp iets opzij, LV stamp iets opzij 
7.8. veeg handen tweemaal alsof je er stof vanaf slaat,  
 eerst R-hand naar beneden en L-hand omhoog dan L-hand naar beneden en R-hand omhoog [3] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
¼ MONTEREY TURN 2X 
1.2.3.4. RV tik opzij, draai ¼ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV 
5.6.7.8. RV tik opzij, draai ¼ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV 
 
 
 Finish: 
Aan het eind van het nummer – RV stap voor, draai ½ linksom om naar de beginmuur te eindigen 

 

http://www.copperknob.co.uk/choreographer/rachael-mcenaney-ID12.aspx
http://www.copperknob.co.uk/choreographer/john-robinson-ID325.aspx
http://www.copperknob.co.uk/choreographer/jo-thompson-szymanski-ID30.aspx

	LET’S HAVE A PARTY!
	Choreograaf:  Rachael McEnaney, John Robinson and Jo Thompson Szymanski (April 2014)
	Soort:   4 muurs lijndans
	Niveau:  1-2
	Tellen:   64
	Muziek:   Scooter Lee – Let’s have a party
	Intro:  32 tellen, start op de zang
	1. step 1 - 8:
	“K-step” step touches on a diagonal forward and back
	1.2. RV stap voor op R-diagonaal, LV tik naast RV
	3.4. LV stap achter op L-diagonaal, RV tik naast LV
	5.6. RV stap achter op R-diagonaal, LV tik naast RV
	7.8. LV stap voor op L-diagonaal, RV tik naast LV [12]

	2. step 9 – 16:
	Pivot ⅛ turn l. with hip roll 2x, jazz box with cross
	1.2. RV stap voor, draai ⅛ linksom en draai met heupen tegen de klok in 3.4. RV stap voor, draai ⅛ linksom en draai met heupen tegen de klok in
	5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV [9]

	3. step 17 – 24:
	Shimmy, touch, vine ¼  turn l., scuff
	1.2. RV grote stap opzij, buig knieën en schud met de shouders voor 2 tellen
	3.4. LV tik naast RV (kom omhoog), rust
	5.6.7.8. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom, RV veeg hak over de vloer [6]

	4. step 25 – 32:
	½ circle left: step, scuff, step, scuff, step, scuff, stomp
	1.2.3.4. RV stap voor, LV veeg hak over de vloer, LV stap ¼ linksom voor, RV veeg hak over de vloer
	5.6.7.8. RV stap ¼ door, LV veeg met hak over de vloer, LV stap voor, RV stamp voor (buig beide knieën, gew. LV) [12]   5. step 33 – 40: toe taps R,L,R,L, back, touch/snap, back, touch/snap 1.2.3.4. RV draai tenen rechts, RV draai tenen links, RV draa...
	5.6. RV stap iets rechts achter (lichaam iets naar rechts gedraaid), LV tik naast RV (knip met vingers)
	7.8. LV stap iets links achter (lichaam iets naar links gedraaid), RV tik naast LV (knip met vingers        [12]

	6. step 41 – 48: step, lock, step, ¼ turn r. brush, step, lock, step, brush
	1.2.3.4. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor, draai ¼ rechtsom en veeg LV over de vloer
	5.6.7.8. LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor, RV veeg over de vloer [3]

	7. step 49 – 56:
	Rocking chair, stomp, stomp, slap hands 2x
	1.2.3.4. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV zet achter, gewicht terug op LV
	5.6. RV stamp iets opzij, LV stamp iets opzij
	7.8. veeg handen tweemaal alsof je er stof vanaf slaat,
	eerst R-hand naar beneden en L-hand omhoog dan L-hand naar beneden en R-hand omhoog [3]

	8. step 57 – 64:
	¼ monterey turn 2x
	1.2.3.4. RV tik opzij, draai ¼ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV
	5.6.7.8. RV tik opzij, draai ¼ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV



