
 
 

Muntsa 

Choreograaf : David Villellas 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 64 
BPM : 88/176 
Muziek : Kids Forever by Sunny Cowgirls 

Kick, kick, step back, hold,  
slow coaster step, hold 
1. RV schop naar voor 
2. RV schop naar voor 
3. RV stap achter 
4.   rust 
 
5. LV stap achter 
6. RV stap naast LV 
7. LV stap voor 
8.   rust 

R diagonal fwd, touch, L diagonal back, 
touch, R diagonal back, touch, L diagonal 
fwd, scuff 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV tik teen naast RV 
3. LV stap diagonaal links achter 
4. RV tik teen naast LV 
 
5. RV stap diagonaal rechts achter 
6. LV tik teen naast RV 
7. LV stap diagonaal links voor 
8. RV schuif hak over vloer 

Cross, point back, rock back jump and kick, 
side step, cross, point back, rock back jump 
and kick, recover 
1. RV kruis over LV 
2. LV tik teen achter RV 
3. LV spring achter & RV schop voor 
4. RV stap opzij 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV tik teen achter LV 
7. RV spring achter & LV schop voor 
8. LV gewicht terug 

Diagonaal step, lock, step, scuff,  
diagonaal step, lock, step, stomp up 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap diagonaal rechts voor 
4. LV schuif hak over vloer 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap diagonaal links voor 
8. RV stamp naast LV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side rock cross, hold x2 (R-L) 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis over LV 
4.   rust 
 
5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis over RV 
8.   rust 

Point side, cross back, point side, cross fwd, 
½ turn monterey 
1. RV tik teen opzij 
2. RV kruis achter LV 
3. LV tik teen opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV tik teen opzij & ½ draai rechtsom 
6. RV stap naast LV 
7. LV tik teen opzij 
8. LV stap naast RV 

Diagonal step, lock, step, scuff x2 (R-L) 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap diagonaal rechts voor 
4. LV schuif hak over vloer 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap diagonaal links voor 
8. RV schuif hak over vloer 

Rock step fwd, 1/2turn R, hold, step fwd, ½ 
turn pivot, step fwd, hold 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
4.   rust 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom 
7. LV stap voor 
8.   rust 
 

Begin opnieuw 
 
Tag: Op het einde van de 7e muur doe je volgende 
tellen en begin opnieuw, 

1. RV stamp naast LV 
2.   rust 
3. LV stamp naast RV 
4.   rust 


