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Add ‘Em Up 

Choreograaf : Bracken Ellis 
Type dans : Two wall contra line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Info : Start tegenover elkaar, dicht bij elkaar. De muziek is snel, er zijn 3 stappen om  
   elkaar te kruisen in de 1² set 
Muziek : Add ‘Em All Up  Paul Brandt

Vine R with ¼ turn R, vine L with ¼ turn R 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
4. LV tik teen naast RV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis achter LV 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
8. RV tik teen naast LV 

Vine R with ¼ turn R, vine L with ¼ turn R 
9. RV stap opzij 
10. LV kruis achter RV 
11.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
12. LV tik teen naast RV 
 
13. LV stap opzij 
14. RV kruis achter LV 
15.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
16. RV tik teen naast LV 
Tijdens deze 16 tellen wordt een vierkant om elkaar gemaakt tot waar werd begonnen 

Toe strut, toe strut, kick, kick, back step, hook 
17. RV tik teen voor 
18. RV zet hak neer 
19. LV tik teen voor 
20. LV zet hak neer 
 
21. RV schop naar voor 
22. RV schop naar voor 
23. RV stap achter 
24. LV haak voor R-been 
Aan het einde van deze sectie is er één rechte lijn 

Step fwd, ¼ turn L – hitch – clap, ¼ turn L, step back, hitch – clap, coaster step, hold 
25. LV stap iets voor, ¼ draai linksom 
26. RV hef knie op, klap handen met degene tegenover u 
27.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
28. LV hef knie op, klap handen 
 
29. LV stap achter 
30. RV stap naast LV 
31. LV stap voor 
32.   rust 
 
 

Begin opnieuw 
 


