
 
 

What A Wonderful Life 

Choreograaf : Julia Gilis 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 64  Intro: 16 tellen 
Muziek : What A Wonderful Life by Louis Primus  

Chasse, back rock, chasse, back rock 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap opzij 
3. LV stap achter RV 
4. RV gewicht terug 
 
5. LV stap opzij 
& RV sluit 
6. LV stap opzij 
7. RV stap achter LV 
8. LV gewicht terug 

Side toe strut, cross toe strut, side rock, 
cross shuffle 
1. RV tik teen opzij 
2. RV zet hak neer 
3. LV tik teen voor RV 
4. LV zet hak neer 
 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Side toe strut, cross toe strut, side rock, 
cross shuffle 
1. LV tik teen opzij 
2. LV zet hak neer 
3. RV tik teen voor LV 
4. RV zet hak neer 
 
5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 

Fwd rock, ½ turn R shuffle, fwd rock, coaster 
step 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor (6:00) 
*** Restart *** 

 
 
 
 
 
 
 

Boogie step, hold, boogie step, hold, boogie 
walk x4 
1. RV stap schuin rechts voor, L heup omhoog 
2.   rust 
3. LV stap schuin links voor, R heup omhoog 
4.   rust 
 
5. RV stap schuin rechts voor, L heup omhoog 
6. LV stap schuin links voor, R heup omhoog 
7. RV stap schuin rechts voor, L heup omhoog 
8. LV stap schuin links voor, R heup omhoog 

½ monterey turn, ½ monterey turn 
1. RV tik teen opzij 
2.   ½ draai rechtsom, RV stap naast LV 
3. LV tik teen opzij 
4. LV stap naast RV 
 
5. RV tik teen opzij 
6.   ½ draai rechtsom, RV stap naast LV 
7. LV tik teen opzij 
8. LV stap naast RV 

Step fwd, hold, ½ turn pivot, hold x2 
1. RV stap voor 
2.   rust 
3.   ½ draai linksom 
4.   rust 
 
5. RV stap voor 
6.   rust 
7.   ½ draai linksom 
8.   rust (6:00) 

Jump out, hold, bumps, hold 
& RV spring voor (out) 
1. LV spring voor (out) 
2.   rust 
3.   duw heupen links 
4.   duw heupen rechts 
 
&   duw heupen links 
5.   duw heupen rechts 
6.   rust 
7.   rust 
8.   rust 
& LV gewicht terug 
Optie 7 – 8: Cross, full turn 
7. RV kruis over LV 
8.  hele draai linksom 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: Dans de 3e en 5e muur t/m tel 32 (tel 8 van 

het 4e blokje) en begin opnieuw 


