
 
 

Hey Ho 

Choreograaf : Micaela Svensson Erlandsson 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : The One For Me by Brendan Quin 

Heel, toe, shuffle, heel, toe, shuffle 
1. RV tik hiel voor 
2. RV tik teen achter 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV tik hak voor 
6. LV tik teen achter 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

*** Restart *** 

Rock step, sailor ¼ turn R, step, ½ turn R, ½ turn shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
4. RV stap opzij 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom, gewicht op RV 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 

Back, back, coaster step, out, out, heel & toe 
1. RV stap achter 
2. LV stap achter 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap opzij 
6. RV stap opzij 
7. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
8. RV tik teen naast LV 

R rolling vine, touch & clap, L rolling vine, touch & klap 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
4. LV tik teen naast RV & klap 
 
5.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
6.   ½ draai linksom, RV stap achter 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
8. RV tik teen naast LV 
 
 

Begin opnieuw 
 

Ending: Op de laatste muur (3:00) verander de laatste 1/4 draai op de L rolling vine met 1/2 draai linksom.

Restart: op muur 6 doe je de eerste 8 tellen en begin opnieuw.


