
 
 

Country Girl Shake It For Me 

Choreograaf : Kevin Richards 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Info : Start op zang 
Muziek : Country Girl (Shake It For Me)  Luke Bryan

Kick ball cross, side rock, cross, side rock, cross, diagonal lock step 
1. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
2. LV kruis over RV 
3. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
6. LV kruis over RV 
7. RV stap schuin rechts voor 
& LV kruis achter RV 
8. RV stap schuin rechts voor 

Diagonal fwd & hip bumps, fwd rock step, close, diagonal back & hip bumps, rock step, close 
9. LV stap schuin links voor, duw L heup naar voor 
&   duw R heup naar achter 
10.   duw L heup naar voor 
11. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
12. RV stap naast LV 
 
13. LV stap schuin links achter, duw L heup achter 
&   duw R heup naar voor 
14.   duw L heup naar achter 
15. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
16. RV stap naast LV 

¼ turn L, step fwd, hitch, back, coaster step, skate, step fwd, 4 x heel bounce ½ turn L 
17.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
& RV hef knie op 
18. RV stap achter 
19. LV stap achter 
& RV sluit 
20. LV stap voor 
 
21. RV schaats schuin rechts voor 
22. LV schaats schuin links voor 
23. RV stap voor 
& R+L bons hakken op de vloer met ¼ draai linksom 
24. RV bons hakken op de vloer met ¼ draai linksom 

Wizard step, wizard step, hip roll R, L, knee roll R, L 
25. RV stap schuin rechts voor 
26. LV kruis achter RV 
& RV stap voor 
27. LV stap schuin links voor 
28. RV kruis achter LV 
 
& LV stap voor 
29. RV stap naast LV en rol heup rechts 
30.   rol heup naar links 
31. RV draai knie uit en terug 
32. LV draai knie uit en terug 
 
 

Begin opnieuw 


