
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 

  551G 

 

HUMAN AFTER ALL 

Choreograaf:  Ria Vos (okt.2016)       

Muren:   2 

Niveau:  2 

Tellen:   32 

Muziek:   Rag ‘n’ bone man - Human 

Intro:  16 tellen 

Tags/Restarts:  Na de 6e muur (4 tellen) 

Notes:    

 

 1. STEP 1 – 9: 

HITCH OUT-OUT, BALL-CROSS, TAP, SWAY R, ¾ TURN R, STEP, ¼ R TOGETHER, SLIDE R, ROCK BACK, & SLIDE L 

1.&.2. til R-knie op voor L-been, RV stap iets opzij, LV stap iets opzij 

&.3. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 

&.4. RV tik naast LV, RV stap opzij en zwaai heupen rechts (leun naar rechts, draai lichaam iets links en til L-tenen op) 

5.6. draai op LV ¾ rechtsom, RV stap iets voor 

&.7. draai ¼ door en LV stap naast RV, RV grote stap opzij en sleep LV tot naast RV 

8.&.1. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV grote tap opzij en sleep RV tot naast LV   [12] 

 

 2. STEP 10- 16: 

⅛ TURN R BACK R, BACK, ⅛ TURN R SIDE, CROSS, POINT, ¼ TURN R CROSS, BACK, ¼ TURN R, TOUCH, STEP HITCH 

¾ L, ‘RUN’ BACK 

2.&.3. draai ⅛ rechtsom en RV stap achter, LV stap achter, draai ⅛ door en RV stap opzij 

&.4. LV stap gekruist voor RV, RV tik opzij en buig L-knie iets 

5.&.6. RV stap gekruist voor LV en draai ¼ rechtsom, LV stap achter, draai ¼ rechtsom en RV stap opzij 

&.7. LV tik opzij, LV stap ¼ linksom til R-knie op en draai nog ½ door 

8.&. RV stap achter, LV stap achter        [12] 

 
 3. STEP 17 – 25: 

ROCK BACK, ½ TURN L., ¼ TURN L. SWEEP, CROSS, BACK, ROCK BACK, ½ TURN L., BACK, BEHIND-SIDE-CROSS 

1.2. RV zet achter, gewicht terug op LV 

&.3. draai ½ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij en zwaai RV van achter naar voor 

4.&. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter 

5.6. RV zet achter, gewicht terug op LV 

&.7. draai ½ linksom en RV stap achter, LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter 

8.&.1. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV      [3] 

 

 4. STEP 26 – 32: 

SIDE ROCK-BEHIND, SIDE ROCK-TOUCH, ¼ TURN R. SWEEP, CROSS, TAP, BACK, SWEEP ½ TURN L, TOGETHER 

&.2.&. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist achter RV 

3.&.4. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV tik naast LV en draai L-knie in 

5. draai L-knie ¼ rechtsom (gew. RV) en zwaai LV van achter naar voor (maak een kleine sprong als je dat leuk vind) 

6.&. LV stap gekruist voor RV, RV tik achter LV 

7.8. RV stap achter en zwaai LV langzaam van voor naar achter terwijl je een ½ draai linksom maakt,  

spring voeten naast elkaar en buig knieën iets (gew. LV)       [6] 

 

 * TAG *[12]  Aan het eind van de 6e muur 

 
 * FINISH *[3] Tijdens de 7e muur 

 

 

 

 

 

 
 

 * TAG *[12]  Aan het eind van de 6e muur: voeg 4 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 

SIDE, SHOULDER ROLL, SIDE, SHOULDER ROLL 

1.2. RV stap opzij en leun iets rechts, rol R-schouder voor-omhoog-achter 

3.4. Gewicht terug op links, rol L-schouder voor-omhoog-achter 

 
  * FINISH *[3] Tijdens de 7e muur voeg de finish toe 

Je eindigt op tel 29( ¼ knie draai), zwaai RV van achter naar voor om op 12 uur te eindigen 

 
 

 


