
 

Have A Little Fun 

Choreograaf : Arne Stakkestad 
Type dans : Partner dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 40  Start op de vocals Intro 16 tellen 
BPM :  
Muziek : Have A Little Fun  Carol Line 

Beginpositie: Heer staat achter Dame, in dansrichting. Dame kruist armen, R-hand Heer op L-hand Dame 
en L-hand Heer op R-hand Dame op Dames heup. 

Heer & Dame: 
Step, lock step, hitch, side step, stomp, side step, stomp 
1. LV stap schuin links voor 
2. RV stap gekruist achter LV 
3. LV stap schuin links voor 
4. RV hef knie op 
 
5. RV stap opzij 
6. LV stamp naast RV 
7. LV stap opzij 
8. RV stamp naast LV 

Step, lock step, hitch, side step, stomp, side step, stomp 
9. RV stap schuin rechts voor 
10. LV stap gekruist achter RV 
11. RV stap schuin rechts voor 
12. LV hef knie op 
 
13. LV stap opzij 
14. RV stamp naast LV 
15. RV stap opzij 
16. LV stamp naast RV 

Heer:  
Walks, twist, hold and clap 
17. LV stap voor 
18. RV stap voor 
19. LV stap voor 
20. RV stap naast LV 
 
21.   draai hielen rechts 
22.   draai tenen rechts 
23.   draai hielen rechts 
24.   rust & klap 
  L-hand in L-hand Dame (vasthouden) 
 
 
 
 
 
 

Toe strut, ¼ turn and toe strut, rocking chair 
25. LV tik teen voor 
26. LV hiel neer 
27.   ¼ draai linksom, RV tik teen naast LV 
28. RV hiel neer 
 
29. LV stap voor 
30. RV gewicht terug 
31. LV stap achter 
32. RV gewicht terug 

Partners staan nu recht tegenover elkaar 
Heer kijkt naar binnenkant, Dame buitenkant. 

Dame:  
1 ½ turn R, twist, hold and clap 
17. LV stap voor, ½ draai rechtsom 
18. RV stap achter, ½ draai rechtsom 
19. LV stap voor, ½ draai rechtsom 
20. RV stap naast LV 
 
21.   draai hielen rechts 
22.  draai tenen rechts 
23.  draai hielen rechts 
24.  rust & clap 
 L-hand in L-hand Heer (vasthouden) 
 
Dame draait met L-hand onder R-hand Heer door, 
andere hand los, partners staan nu rechtover elkaar. 
Heer in dansrichting. 
Tijdens twist armen los en gebogen naast lichaam. 
 

Toe strut, ¼ turn and toe strut, rocking chair 
25. RV tik teen voor 
26. RV hiel neer 
27.   ¼ draai linksom, LV tik teen naast RV 
28. LV hiel neer 
 
29. RV stap voor 
30. LV gewicht terug 
31. RV stap achter 
32. LV gewicht terug 



 

Heer:  

Step, ½ turn R, step back, kicks, chasse, ¼ 
turn R, chasse 

33. LV stap voor, ½ draai rechtsom 
34. RV stap achter 

Beide handen in de zij 
35. LV schop schuin rechts voor 
36. LV schop schuin rechts voor 

Heer kijkt nu naar buitenkant cirkel. 
Houd beide handen in de zij tot tel 40 
 

37. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
38. LV stap opzij 
39.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
40. RV stap opzij 
 
 

Begin opnieuw

Dame:  

Shuffle ½ turn L, kicks, ½ turn L and chasse, 
¼ turn L and shuffle fw 

33.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
34.   ¼ draai linksom, RV stap achter 

Beide handen in de zij 
35. LV schop schuin links voor 
36. LV schop schuin links voor 

Dame kijkt nu binnenkant cirkel. 
Houd beide handen in de zij tot tel 40. 

37.   ½ draai linksom, LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
38. LV stap opzij 
39.   ¼ draai linksom, RV stap voor 
& LV sluit 
40. RV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 


