
 

Banjo 

Choreograaf : Lynn Card 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
BPM :  
Muziek : Til You Hear A Banjo  Rascal Flatts

Step fwd, kick ball change, kick, coaster step, 
sailor step with ¼ turn L 
1. LV stap voor 
2. RV schop naar voor 
& RV sluit 
3. LV klein stapje voor 
4. RV schop naar voor 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7.   ¼ draai linksom, LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV stap opzij 

Heel switches and heel flicks, shuffle fwd, 
scuff, cross, touch 
9. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
10. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
11. RV tik hiel voor 
& RV flick rechts achter en tik voet aan met R 

  hand 
12. RV tik hiel voor 
& RV flick rechts achter en tik voet aan met R 

  hand 
 
13. RV stap voor 
& LV sluit 
14. RV stap voor 
15. LV schuif hak over vloer 
& LV stap gekruist over RV 
16. RV tik teen opzij 

Samba steps, jazz box cross and heel clicks 
& RV kruis over LV 
17. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
18. LV iets omhoog 
& LV kruis over RV 
19. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
20. RV iets omhoog 
 
21. RV kruis over LV 
22. LV stap achter 
& RV stap opzij 
23. LV kruis over RV 
& LV spring omhoog naar rechts opzij 
24.   klik beide hielen tegen elkaar aan 
&   kom neer op LV 
***optie*** 

 
 
 

Side shuffle, cross, ½ turn R, weave and ¼ 
turn R 
25. RV stap opzij 
& LV sluit 
26. RV stap opzij 
27. LV kruis over RV 
28.   ½ draai rechtsom, gewicht op LV 
*** Restart*** 

29. RV stap opzij 
& LV kruis achter RV 
30. RV stap opzij 
& LV kruis over RV 
31.   ¼ draai rechtsom, RV grote stap voor 
32. LV sleep tot bij RV, tik teen naast RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Optie: 
Scuff RV, hitch, hold 

& RV schuif hak over vloer 
24 RV hef knie op 
&   rust 
 
 
Restarts: 

Tijdens de 4² muur op tel 28 (9 uur), begin opnieuw 
Tijdens de 8² muur op tel 28 (6 uur), begin opnieuw 
 


