HAVANA OOH-NA-NA
Choreograaf:
Muren:
Niveau:
Tellen:
Muziek:
Intro:
Tags/Restarts:
Note:

Julia Wetzel
(augustus 2017)
4
2
32
Camila Cabello ft. Young Thug - Havana
16 tellen
Voor wat extra lol en drama, doe de extra draai
op de tellen 18-20 in het derde blokje

1. STEP 1 – 8:
STEP, FORWARD COASTER STEP, ROCK BACK, STEP, PIVOT ¼ TURN R.
1.2.&.3.
RV stap voor, LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap achter
4.5.
RV zet achter, gewicht terug op LV
6.7.8.
RV stap voor, LV stap voor, draai ¼ rechtsom

[3]

2. STEP 9 – 17:
CROSS, SCISSOR STEP, SIDE, ROCK BEHIND, ¼ TURN L., ¼ TURN L. INTO CHASSE
1.2.&.3.
LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV
4.5.6.
LV stap opzij, RV zet gekruist achter LV, gewicht terug op LV
7.8.&.1.
draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij

[9]

3. STEP 18 – 25:
⅛ L. LOCK STEP, STEP, BODY ROLL/HIP ROLL/HIP SWAY/ *SOMETHING SEXY*, & POINT
2.&.3.4.
draai ⅛ linksom en RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor, LV stap voor
[7.30]
OPTIE:
draai ⅝ linksom en RV stap achter, LV haak voor RV, RV stap achter, draai ½ linksom en LV stap voor [7.30]
5..6.7.8.
RV stap voor op R-diagonaal en start de body roll naar achter van boven naar beneden, maak body roll af,
herhaal body roll met de voeten op de plaats (gew. LV)
OPTIE:
hip roll: rol heupen tegen de klok in en maak een cirkel, herhaal hip roll (gew. LV)
Hip Sways: zwaai heupen naar rechts, zwaai heupen naar links, herhaal hip sways (gew. LV)
*Something Sexy* je hebt 4 tellen om datgene te doen wat jij sexy vind (gew. LV)
&.1.
RV stap achter, LV tik voor
[7.30]
4. STEP 26 – 32:
HOLD, &-POINT, &-POINT, &-CROSS, HOLD, ⅝ SHUFFLE TURN R.
2.&.3.
rust, LV stap achter, RV tik voor
&.4.&.5.
RV stap achter, LV tik voor, LV stap achter, RV stap gekruist voor LV [7.30]
6.&.7.&.8.&.
rust, draai ⅛ rechtsom en LV sluit bij RV, RV stap ⅛ door, draai ⅛ door en LV sluit bij RV, RV stap ⅛ door,
draai ⅛ door en LV sluit bij RV
[3]

FINISH:
Voor de originele versie van Havana (3.37). Aan het eind van de 11e muur, maak een extra ¼ draai rechtsom (totaal ⅞ draai) in
je shuffle om op [12] te eindigen.
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