CLAP SNAP
Choreograaf:
Muren:
Niveau:
Tellen:
Muziek:
Intro:
Tags/Restarts:
Note:
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Icona Pop – Clap snap
16 tellen, start op de zang
In de 3e muur dans t/m tel 48 en begin de dans opnieuw

1. STEP 1 – 8:
HEEL SWITCHES, HEEL BOUNCE, ½ TURN L., SNAP, BALL-STEP, STEP
1.&.2.&.
RV zet hak voor, RV stap naast LV, LV zet hak voor, LV stap naast RV
3.&.4.
RV stap voor, til beide hielen op, laat beide hielen zakken
5.6.
draai op beide voeten ½ linksom, knip met de vingers van de rechterhand rechts achter (gew. RV)
&.7.8.
LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap voor

[6]

2. STEP 9 – 16:
POINT, CROSS, POINT, CROSS, BACK, ¼ TURN L., CROSS SHUFFLE
1.2.3.
RV tik opzij, RV stap gekruist voor LV, LV tik opzij
4.5.6.
LV stap gekruist voor RV, RV stap achter, LV stap ¼ linksom
7.&.8.
RV stap gekruist voor LV, LV sluit bij RV, RV stap gekruist voor LV

[9]

3. STEP 17 – 24:
SIDE, BEHIND, HEEL JACK, BALL-CROSS, STEP ¼ TURN L., SWEEP, BEHIND-SIDE-CROSS
1.2.&.3.
LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV tik hak op R-diagonaal
&.4.
RV stap achter, LV stap gekruist voor RV
5.6.
draai ¼ linksom en RV stap achter, zwaai LV van voor naar achter
7.&.8.
LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV

[12]

4. STEP 25 – 31:
HIP ROLL-TOUCH 2X, RUN IN PLACE
1.2.
RV stap opzij terwijl je je heupen tegen de klok in draait, LV tik opzij terwijl je de hip roll eindigt
3.4.
LV stap opzij terwijl je je heupen met de klok mee draait, RV tik opzij terwijl je de hip roll eindigt
5.&.6.
RV stap op de plaats, LV stap op de plaats, RV stap op de plaats
&.7.&.
LV stap op de plaats, RV stap op de plaats, LV stap op de plaats

[12]

5. STEP 32 – 39:
STOMP 2X, CLAP, HITCH, CLAP, STOMP, STOMP, CLAP, SNAP
8.1.
RV stamp iets opzij, LV stap iets opzij
NOTE:
Dit doe je op de zang als ze zingt clap clap (8.1)
2.3.
Klap in handen iets boven hoofd, Til R-knie op en klap in handen onder je R-been
4.5.
RV stamp op de plaats, LV stamp op de plaats
NOTE:
Dit doe je op de zang als ze zingt clap snap (4.5)
6.7.
Klap in handen iets boven hoofd, knip met de vingers op schouder hoogte

[12]

6. STEP 40 – 48:
DIAGONALLY WALK, CLAP 2X, DIAGONALLY WALK, CLAP, SNAP
8.1.
RV stap op R-diagonaal voor, LV stap voor
NOTE:
Dit doe je op de zang als ze zingt clap clap (8.1)
2.3.
RV stap voor en klap in handen iets boven hoofd, klap in handen op heup hoogte
4.5.
LV stap op L-diagonaal voor, RV stap voor
NOTE:
Dit doe je op de zang als ze zingt clap snap (4.5)
6.7.
LV stap voor en klap in handen iets boven hoofd, knip met de vingers op schouder hoogte
8.
draai ⅛ terug en zet handen op heupen (gew. LV)
* R *[12]

[12]

Tijdens de 3e muur: begin de dans opnieuw

7. STEP 49 – 56:
SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, SIDE, CROSS
1.2.3.4.
RV stap opzij, LV stap naast RV, RV stap opzij, LV tik naast RV
5.6.7.8.
LV stap opzij, RV stap naast LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV

[12]
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8. STEP 57 – 64:
UNWIND FULL TURN, STEP HANDS UP, CONTRACT
1.2.3.
draai volle draai linksom in 3 tellen
4.5.
RV stap opzij, breng R-hand omhoog tot naast hoofd
6.&.7.&.8.&.
breng je R-hand naar je hart met een popping effect als in de muziek
NOTE:
terwijl je dit doet buigt je lichaam iets naar voren

[12]

9. STEP 65 – 72:
PADLE ½ TURN L., JAZZBOX ¼ TURN R.
1.2.
draai ⅛ linksom en RV tik opzij, draai ⅛ door en RV tik opzij
3.4.
draai ⅛ door en RV tik opzij, draai ⅛ door en RV tik opzij
NOTE:
terwijl je dit doet, breng R-hand omhoog en L-hand naar beneden (als een vliegtuig)
5.6.7.8.
RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV stap voor

[9]

10. STEP 73 – 80:
RUNNING MAN,JAZZ BOX ¼ TURN R.
1.&.2.&.
LV scoot achter en til R-knie op, RV zet neer en til L-knie op, RV scoot achter en til L-knie op, LV zet neer en til
R-knie op
3.&.4.&.
LV scoot achter en til R-knie op, RV zet neer en til L-knie op, RV scoot achter en til L-knie op, LV zet neer
NOTE:
buig beide armen en duw ellebogen naar achter of hoe je handen zouden zijn als je rent/jogt.
5.6.7.8.
RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV stap iets opzij
[12]
11. STEP 81 – 88:
HAND MOVEMENTS JAZZ BOX ¼ TURN R.
1.
RV stap opzij en breng R-hand omhoog met vuist en L-hand naar beneden met vuist
2.
breng R-hand omlaag en L-hand omhoog
3.&.
breng R-hand omhoog en L-hand omlaag, breng R-hand omlaag en L-hand omhoog
4.&.
breng R-hand omhoog en L-hand omlaag, breng R-hand omlaag en L-hand omhoog
5.6.7.8.
RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV stap voor

[3]

12. STEP 89 – 96:
STEP, HOLD, WALK, SLOW TURN L.
1.2.3.4.
RV stap voor, rust, LV stap voor, RV stap voor
NOTE:
op tel 4 beweeg je armen iets opzij met de palmen naar beneden (als op een surfboard)
5.6.7.8.
maak in 4 tellen een ¼ draai linksom op beide voeten (gew. LV)

[12]

RESTART:
In de 3e muur dans tot en met tel 48 (handen op heupen) en begin de dans opnieuw op [12]
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