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Beschrijving: 1 wall line dance
Muziek: “Mony Mony”, Dean Brothers
Choreografie: Maggie Gallagher
Part 1
Walk 2x, point-cross 2x,
rock step
1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV tik tenen opzij
4 RV stap gekruist voor
5 LV tik tenen opzij
6 LV stap gekruist voor
7 RV rock voor
8 LV gewicht terug
¼ turn right, clap, &- side&- side, clap, hold
9 RV draai ¼ rechtsom,
stap opzij
10 en 11 klap 3X
en LV sluit
12 RV stap opzij
en LV sluit
13 RV stap opzij
14 en 15 klap 3X
16 rust
Rock step, triple ½ turn,
rock step, triple ½ turn
17 LV rock voor
18 RV gewicht terug
19 en 20 L,R,L draai ½
linksom
21 RV rock voor
22 LV gewicht terug
23 en 24 R,L,R draai ½
rechtsom
Stomp, claps, &-side-&-side,
claps, hold
25 LV stamp opzij
26 en 27 klap 3X
en RV sluit
28 LV stap opzij
en RV sluit
29 LV stap opzij
30 en 31 klap 3X
32 rust
33 t/m 56 herhaal 1 t/m 24
Slide step, step- touch 2x
57 LV stap schuin voor
58 RV sleep naast
59 LV stap schuin voor
60 RV tik naast, klap
61 RV stap schuin voor
62 LV tik naast, knip in vingers
63 LV stap schuin voor
64 RV tik naast, knip in vingers

Nivo: novice
Tempo: 142 BPM

Toe struts with ½ turns r,l,r
65 RV tik tenen opzij
66 RV zet hak neer
67 LV draai ½ rechtsom, tik
l-teen opzij
68 LV zet hak neer
69 RV draai ½ linksom, tik
r-teen opzij
70 RV zet hak neer
71 LV draai ½ rechtsom, tik
l-teen opzij
72 LV zet hak neer
Borstel met hand door je haar
en knip in vingers
( zoals in de “60’s” )
¼ Pivot turn left 4X
73 RV stap voor
74 RV+LV draai ¼ linksom
75 RV stap voor
76 RV+LV draai ¼ linksom
77 RV stap voor
78 RV+LV draai ¼ linksom
79 RV stap voor
80 RV+LV draai ¼ linksom
Part 2
Slide with shimmy, touch,
clap (r & l)
81 RV stap schuin voor
(buig knie)
82 LV sleep bij
(schud schouders)
83 LV tik naast (strek knie)
84 klap
85 LV stap schuin voor
(buig knie)
86 RV sleep bij
(schud schouders)
87 RV tik naast (strek knie)
88 klap
Toe struts moving back
89 RV tik teen achter
90 RV zet hiel neer
91 LV tik teen achter
92 LV zet hiel neer
93 t/m 96 herhaal 89 t/m 92
Elvis knees
97 LV draai knie in
98 rust
99 RV draai knie uit in
100 rust
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101
102
103
104

LV draai knie in
RV draai knie in
LV draai knie in
RV draai knie in

Rolling vine with claps (r & l)
105 RV draai ¼ rechtsom, stap voor
106 LV draai ½ rechtsom, stap achter
107 RV draai ¼ rechtsom, stap opzij
108 LV tik naast, klap
109 LV draai ¼ linksom, stap voor
110 RV draai ½ linksom, stap achter
111 LV draai ¼ linksom, stap opzij
112 RV tik naast, klap
Toe struts with ½ turns r,l,r
113 RV tik teen opzij
114 RV zet hak neer
115 LV ½ rechtsom, tik l-teen opzij
116 LV zet hak neer
117 RV ½ linksom, tik r-teen opzij
118 RV zet hak neer
119 LV ½ rechtsom, tik l-teen opzij
120 LV zet hak neer
Borstel met hand door je haar en
knip in vingers ( zoals in de “60’s” )
¼ Pivot turn 2x, ½ pivot turn 2x
121 RV stap voor
122 RV+LV draai ¼ linksom
123 RV stap voor
124 RV+LV draai ¼ linksom
125 RV stap voor
126 RV+LV draai ½ linksom
127 RV stap voor
128 RV+LV draai ½ linksom
begin opnieuw

