
 
 

Big Blue Tree 

Choreograaf : Ria Vos Type 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32  Intro: 16 tellen 
Muziek : Big Blue Tree by Michael English 

Toe struts R-L, rocking chair, toe Struts R-L, 
side rock ¼ turn L, step 
1. RV tik teen opzij 
& RV zet hak neer 
2. LV tik teen voor RV 
& LV zet hak neer 
3. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
4. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
 
5. RV tik teen opzij 
& RV zet hak neer 
6. LV tik teen voor RV 
& LV zet hak neer 
7. RV stap opzij 
&   ¼ draai linksom, LV gewicht terug 
8. RV stap voor 

Heel struts L-R, rocking chair, step, kick, 
coaster step 
1. LV tik hak voor 
& LV zet teen neer 
2. RV tik hak voor 
& RV zet teen neer 
3. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
4. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
 
5. LV stap voor 
6. RV schop naar voor 
7. RV stap achter 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Diagonal syncopated lock steps L-R, mambo, 
run back x3 
1. LV stap schuin links voor 
& RV kruis achter LV 
2. LV stap schuin links voor 
& RV stap schuin rechts voor 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap schuin rechts voor 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
6. RV stap achter 
7. LV ren naar achter 
& RV ren naar achter 
8. LV ren naar achter 
 
 
 
 
 
 
 

Coaster cross, rumba box, coaster cross 
1. RV stap achter 
& LV sluit 
2. RV kruis over LV 
3. LV stap opzij 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap opzij 
& LV sluit 
6. RV stap achter 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV kruis over RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


