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Bounty 

Choreograaf : Séverine Fillion 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 46 
Muziek : Bounty by Dean Brody 

Intro: 52 seconden 
Tijdens de eerste 42 seconden: als Dean Brody zingt A Capella: 
Grote stap rechts schuin voor, stamp LV naast RV op het gitaargeluid. 
Grote stap links schuin voor, stamp RV naast LV op het gitaargeluid. 
Grote stap rechts schuin achter, stamp LV naast RV op het gitaargeluid. 
Grote stap links schuin achter, stamp RV naast LV op het gitaargeluid. 

Herhaal de bovenstaande stappen. 
Dan wachten tot de muziek begint (8 tellen) voordat je deze 16 tellen begint op de muzikale deel. 
 

Paddle full turn R, paddle full turn L 
1&2&3&4 volledige draai rechtsom op de plaats (start op RV & LV, RV & LV, RV & LV, RV 

5&6&7&8 volledige draai linksom op de plaats (start op LV & RV, LV & RV, LV & RV, LV 

Kick, kick, coaster step (R – L) 

1-2  RV schop naar voor, schop diagonaal rechts voor 
3&4  RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5-6  LV schop naar voor, schop links voor 
7&8  LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 

Dan start de dans on lyrics “We Look Shelter In A Chapel” 

Shuffle fwd (R-L), rock step, ¼ turn R & side 
shuffle 
1. RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
8. RV stap opzij (3:00) 

*** Tag & Restart *** 

Vaudeville, rock step, coaster step 
1. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
2. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
3. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
4. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 
 
 
 
 

Kick ball cross 2x, ¼ turn L 2x, cross shuffle 
1. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
2. LV kruis over RV 
3. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
4. LV kruis over RV 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
6.   ¼ draai linksom, LV stap opzij (9:00) 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Kick ball cross 2x, heel grind ¼ turn L, 
coaster step 
1. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV 
2. RV kruis over LV 
3. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV duw hiel voor 
6.   ¼ draai linksom, gewicht op RV (6:00) 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
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Bounty 

Choreograaf : Séverine Fillion 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 46 
Muziek : Bounty by Dean Brody 

Heel switches, shuffle fwd, rock step,  
½ turn shuffle 
1. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
2. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (12:00) 

½ turn shuffle, coaster step, stomp, stomp 
1.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
2.   ¼ draai linksom, RV stap achter (6:00) 
3. LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap voor 

*** Restart *** 

5. RV stamp voor 
6. LV stamp voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: Op de 1e muur dans je t/m tel 44 ( tel 4 van 

het 6e blokje, begin opnieuw. 
 
 
Tag: Op muur 6 dans je de eerste 8 tellen en dans de 

volgende tellen 
1 – 8  ¼ draai rechtsom (gezicht naar 12:00)    

met LV stamp, rust 7 tellen 
9 – 10  stamp RV op plaats, stamp LV op plaats 
Daarna begin opnieuw 
 


