
MAMMA DON’T DANCE 
Beschrijving: 4 wall line dance                   Nivo: intermediate                   Dansnummer: 145  
Muziek: “Your mama don’t dance”, Loggins and Messina    Tempo: 148 BPM (ecs) 
Choreografie: A.T. Kinson, Alan Livett, Jo Thompson 

© 2007 Sylvia Hofman :: The Western Originals 
 

 
 
Step, kick, back, touch, side, touch,  
side, touch   
1   LV stap voor  
2   RV kick voor 
3   RV stap achter 
4   LV tik naast  
 
5   LV stap opzij 
6   RV tik naast 
7   RV stap opzij 
8   LV tik naast 
 
Ball cross, hold, kick ball cross, hold,  
rock step, ¼ turn 
en  LV stap achter op de bal van de voet 
9    RV kruis over 
10  rust 
11  LV stap opzij 
12  RV kick voor 
 
en  RV stap achter op de bal van de voet 
13  LV kruis over 
14  rust  
15  RV rock opzij 
16  LV draai ¼ linksom, gewicht terug  
 
Knee pops, rock step 
17  RV stap voor op bal vd voet, draai knie in 
18  RV draai knie uit 
19  RV draai knie in 
gewicht geleidelijk over brengen naar RV 
 
20  RV draai knie uit 
21  RV draai knie in 
22  RV draai knie naar midden, gewicht op links 
gewicht geleidelijk overbrengen naar LV 
 
23  RV rock achter 
24  LV gewicht terug 
 
½ turn 2x, shuffle fwd, jazz box, ¼ turn 
25  RV draai ½ linksom, stap achter  
26  LV draai ½ linksom, stap voor 
27 en 28 R,L,R shuffle voor 
 
29  LV kruis over 
30  RV draai ¼ linksom, stap achter 
31  LV stap opzij 
32  RV tik naast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vine with ¼ turn and touch,  
syncopated jump 2x 
33  RV stap opzij 
34  LV kruis achter 
35  RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
36  LV tik naast 
 
en  LV stap opzij 
37  RV sluit 
38  rust 
en  LV stap opzij 
39  RV sluit 
40  rust 
 
½ Pivot turn 2x, out- out, knee pops (r & l) 
41  RV stap voor 
42  LV+RV draai ½ linksom 
43  RV stap voor 
44  LV+RV draai ½ linksom 
 
en  RV stapje opzij 
45  LV stapje opzij 
46  rust 
47  RV draai knie in 
48  LV draai knie in 
 
begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 


