
 
 

Juan Guadalupe 

Choreograaf : Mariette & Jean-Marc Villeneuve 
Type dans : Partner dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Intro : 16 tellen, Closed western position 
Muziek : Juan Guadalupe by Montana Rose 

Man: 
Rock step, shuffle back, back rock, shuffle 
1. LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap achter 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Walk, walk, shuffle, walk, walk, shuffle 
R-hand los, Lady draait onderdoor 
1. LV stap voor 
2. RV stap voor 
Terug in closed western position 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
5. RV stap voor 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Side rock with ¼ turn R, shuffle, step, ½ turn 
pivot, shuffle 
R-hand los, L-hand vast 
1. LV stap opzij 
2.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
5. RV stap voor 
R-hand vast en L-hand los 
6.   ½ draai linksom 
7. RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Step, ¼ turn R, triple step, back rock, shuffle 
Lady draait onderdoor 
1. LV stap voor 
2.   ¼ draai rechtsom 
3. LV stap op plaats 
& RV stap op plaats 
4. LV stap op plaats 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor 
Terug in closed western position 
 
 
 
 

Lady: 
Rock back, shuffle, rock step, shuffle back 
1. RV stap achter 
2. LV gewicht terug 
3. 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 achter 

½ turn R, ½ turn R, shuffle back, back, back, 
shuffle back 
L-hand los, Lady draait onderdoor 
1.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
2.   ½ draai rechtsom 
Terug in closed western position 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap achter 
5. LV stap achter 
6. RV stap achter 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap achter 

Side rock with ¼ turn L, shuffle, step, ½ turn 
pivot, shuffle 
L-hand los, R-hand vast 
1. RV stap opzij 
2.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
5. LV stap voor 
L-hand vast, R-hand los 
6.   ½ draai rechtsom 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Step, ½ turn pivot, ¼ turn shuffle, back rock, 
½ turn shuffle 
Lady draait onderdoor 
1. RV stap voor 
2.   ½ draai linksom 
3.  1/8 draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   1/8 draai linksom, RV stap achter 
5. LV stap achter 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
Terug in closed western position 
 



 
 

Juan Guadalupe (vervolg) 

Choreograaf : Mariette & Jean-Marc Villeneuve 
Type dans : Partner dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Intro : 16 tellen, Closed western position 
Muziek : Juan Guadalupe by Montana Rose

Man: 
Cross rock 2x, triple step, step, step 
1. LV stap voor RV 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap voor RV 
4. RV gewicht terug 
5. LV stap op plaats ) R-hand los 
& RV stap op plaats ) Lady draait 
6. LV stap op plaats ) onderdoor 
7. RV stap op plaats 
8. LV stap op plaats 
Terug in closed western position 

Cross rock 2x, triple step, step, step 
1. RV stap voor LV 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap voor LV 
4. LV gewicht terug 
5. RV stap op plaats ) L-hand los 
& LV stap op plaats ) Lady draait 
6. RV stap op plaats ) onderdoor 
7. LV stap op plaats 
8. RV stap op plaats 
Terug in closed western position 

¼ turn L, behind, side, cross, side, behind, 
triple step 
1.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
3. LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap op plaats 
& RV stap op plaats 
8. LV stap op plaats 

Step, slide, step, slide, triple ½ turn, step, ¼ 
turn L 
1. RV stap voor 
2. LV sleep tot bij RV 
3. RV stap voor 
4. LV sleep tot bij RV 
R-hand los, Lady draait onderdoor 
5. RV stap op plaats )  
& LV stap op plaats ) ½ draai linksom 
6. RV stap op plaats )  
7. LV stap voor 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
Terug in closed western position 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

Op muur 4 dans je de eerste 16 tellen, 
voor het instrumentele deel, 
begin opnieuw 

Lady: 
Back rock 2x, triple step (full turn), step, step 
1. RV stap achter 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 
5. RV stap op plaats ) Full turn to the R 
& LV stap op plaats ) L-hand los, Lady draait 
6. RV stap op plaats ) onderdoor 
7. LV stap op plaats 
8. RV stap op plaats 
Terug in closed western position 

Back rock 2x, triple step (full turn), step, step 
1. LV stap achter 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap achter 
4. RV gewicht terug 
5. LV stap op plaats ) Full turn to the L 
& RV stap op plaats ) R-hand los, Lady draait 
6. LV stap op plaats ) onderdoor 
7. RV stap op plaats 
8. LV stap op plaats 
Terug in closed western position 

¼ turn R, cross, side, behind, side, cross, 
triple step 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
2. LV kruis over RV 
3. RV stap opzij 
4. LV kruis achter RV 
5. RV stap opzij 
6. LV kruis over RV 
7. RV stap op plaats 
& LV stap op plaats 
8. RV stap op plaats 

Step, slide, step, slide, triple ½ turn, ¼ turn L, 
½ turn L 
1. LV stap voor 
2. RV sleep tot bij LV 
3. LV stap voor 
4. RV sleep tot bij LV 
L-hand los, Lady draait onderdoor 
5. LV stap op plaats )  
& RV stap op plaats ) ½ draai rechtsom 
6. LV stap op plaats )  
7.   ¼ draai linksom, RV stap voor 
8.   ½ draai linksom, LV stap achter 
Terug in closed western position 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


