
 
 

Stupid Cupid 

Choreograaf : Nancy Lee 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 40 
Muziek : Stupid Cupid by Mandy Moore 

Stomp fwd, hold, ½ turn L, hold, cross over 
steps (twist) 
1. RV stamp voor 
2.   rust 
3.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
4.   rust 
 
5. RV kruis over LV (L-knie lichtjes buigen) 
6. LV kruis over RV (twist) 
7. RV kruis over LV (L-knie lichtjes buigen) 
8. LV kruis over RV (twist) 

Stomp fwd, hold, ½ turn L, hold, cross over 
steps (twist) 
1. RV stamp voor 
2.   rust 
3.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
4.   rust 
 
5. RV kruis over LV (L-knie lichtjes buigen) 
6. LV kruis over RV (twist) 
7. RV kruis over LV (L-knie lichtjes buigen) 
8. LV kruis over RV (twist) 

Hip bump, hold, hip bump, hold, hip rolls 
1.   duw heupen naar rechts voor 
2.   rust 
3.   duw heupen naar links achter 
4.   rust 
 
5.   draai met de heupen  
6.   van rechts 
7.   naar links 
8.   in een cirkel 

Cross toe strut, toe strut, 
jazz box with ¼ turn R 
1. RV tik teen voor LV 
2. RV zet hak neer 
3. LV tik teen opzij 
4. LV zet hak neer 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap achter 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV stap naast RV 

*** Restart *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross toe strut, toe strut, 
jazz box with ¼ turn R 
1. RV tik teen voor LV 
2. RV zet hak neer 
3. LV tik teen opzij 
4. LV zet hak neer 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap achter 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV stap naast RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

Op muur 3 (12:00) dans op het 4e blokje: 
Jazz box op plaats, zonder ¼ draai rechtsom, 
begin opnieuw. 
 
 
Tag: Op einde muur 2 (12:00) & 4 (6:00) doe je het 

volgende: 
& RV spring rechts opzij 
1. LV tik teen naast RV 
& LV spring links opzij 
2. RV tik teen naast LV 
& RV spring rechts opzij 
3. LV tik teen naast RV 
4. LV stap opzij 
 
5-8 RV tik beide hakken op & neer 
 


