Clap Snap
Choreograaf
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Philip Sobrielo & Rebecca Lee
1 wall line dance
Intermediate
96
Start na 16 tellen op zang
"Clap Snap" by Icona Pop

Heel Switches, Heel Bounce,½ L Snap, Ball Fwd, Fwd
1&2& RV tik hak voor, RV sluit, LV tik hak voor, LV sluit
3&4
RV stap voor, R+L hakken omhoog, R+L hakken neer
5-6
R+L ½ draai linksom, knip vingers R hand rechts achter
&7-8 LV stap op bal voet naast, RV stap voor, LV stap voor
Point, Cross, Point, Jazz Box ¼ L Into Cross Shuffle
1-3
RV tik opzij, RV kruis over, LV tik opzij
4-6
LV kruis over, RV ¼ linksom stap achter, LV stap opzij
7&8
RV kruis over, LV stap opzij, RV kruis over
Mod. Vaudeville, Ball Cross, ¼ L Back, Sweep, Behind Side Cross
1-2&3 LV stap opzij, RV kruis achter, LV stap links achter, RV tik hak rechts voor
&4
RV stap op bal voet naast, LV kruis over
5-6
RV ¼ linksom stap achter, LV sweep achter
7&8
LV kruis achter, RV stap opzij, LV kruis over
Hip Roll, Point (x2), Run In Place
1-2
RV stap opzij en draai heupen linksom, LV tik opzij
3-4
LV stap opzij en draai heupen rechtsom, RV tik opzij
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
Stomp x2, Clap, Hitch/Clap, Stomp x2, Clap, Snap
8-3
RV stamp iets opzij, LV stamp iets opzij, klap boven het hoofd, RV hitch en klap onder knie
4-7
RV stamp iets opzij, LV stamp iets opzij, RV klap boven het hoofd, knip vingers op schouderhoogte
Diag. R Walk x2, Clap x2, Diag. L Walk x2, Clap, Snap
8-1
RV ⅛ rechtsom stap voor, LV stap voor
2-3
RV stap voor en klap handen boven het hoofd, klap handen op taillehoogte
4-5
LV ¼ linksom stap voor, RV stap voor
6-7
LV stap voor en klap handen boven het hoofd, knip vingers op schouderhoogte
8
L+R ⅛ rechtsom handen op de heupen
Side, Together, Side, Touch, Side, Together, Side, Cross
1-4
RV stap opzij handen blijven op de heupen, LV sluit, RV stap opzij, LV tik naast
5-8
LV stap opzij, RV sluit, LV stap opzij, RV kruis over
Unwind Full Turn L, Side, Hand Up, Contract Hands
1-3
R+L hele draai linksom in 3 tellen
4-5
RV stap opzij, R hand rechts omhoog
6-8& trek R hand naar het hart in 6 halve tellen en buig iets voorover
Paddle ½ L, Jazz Box ¼ R
1-4
RV ⅛ linksom tik opzij, RV ⅛ linksom tik opzij, RV ⅛ linksom tik opzij, RV ⅛ linksom tik opzij
1-4: handen opzij als zweefvliegtuig
5-8
RV kruis over, LV ¼ rechtsom stap achter, RV stap opzij, LV stap voor
Running Man, Jazz Box ¼ R
1&2& LV spring achter en hitch RV, RV zet neer, RV spring achter en hitch LV, LV zet neer
3&4& LV spring achter en hitch RV, RV zet neer, RV spring achter en hitch LV, LV zet neer
5-8
RV kruis over, LV ¼ rechtsom stap achter, RV stap opzij, LV stap voor
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blad 2 - vervolg 'Clap Snap'

Hand Movements, Jazz Box ¼ R
1-2
RV stap opzij R vuist op hoofdhoogte en L vuist op heuphoogte, wissel vuisten
3&4& wissel vuisten, wissel vuisten, wissel vuisten, wissel vuisten
5-8
RV kruis over, LV ¼ rechtsom stap achter, RV stap opzij, LV stap voor
Fwd, Hold, Fwd x2, Pivot ¼ L
1-4
RV stap voor, rust, LV stap voor, RV stap voor
5-8
R+L ¼ draai linksom handen opzij en palmen omlaag in 4 tellen [12]
Begin opnieuw

Restart:
Dans de 3e muur t/m tel 48 (tel 6 van het 8e blok) en begin opnieuw [12]
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