
 
 

Bring Down The House 

Choreograaf : Stephane Cormier & Denis Henley 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Muziek : Bring Down The House by Dean Brody 

Heel grind ¼ turn R, coaster step, rock step, 
½ turn shuffle 
1. RV stap op hiel voor, tenen naar links 
2. RV draai tenen naar rechts en draai ¼   

 rechtsom, LV stap achter (3:00) 
3. RV stap achter 
& LV stap naast RV 
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 (9:00) 

*** Restart wall 4 *** 

¼ turn L stomp, kick ball step, side stomp, 
hold, ¼ turn R sailor step 

1.   ¼ draai linksom, RV stamp naast LV 
2.   rust (6:00) 
3. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV 
4. RV stap opzij 
 
5. LV stamp opzij 
6.   rust 
7. RV kruis achter LV 
&   ¼ draai linksom, LV stap voor 
8. RV stap opzij (3:00) 

Back rock, chasse L, back rock, kick ball 
cross 
1. LV kruis achter RV 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
4. LV stap opzij 
 
5. RV kruis achter LV 
6. LV gewicht terug 
7. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
8. LV kruis over RV 

*** Restart wall 9-12-13 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side, together, scissor step, back, together, 
step lock step 
1. RV stap opzij 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap achter 
6. RV stap naast LV 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

Op muur 4 dans je t/m tel 8 en begin opnieuw (9:00) 
Op muur 9 dans je t/m tel 24 en begin opnieuw (9:00) 
Op muur 12 dans je t/m tel 24 en begin opnieuw (6:00) 
Op muur 13 dans je t/m tel 24 en begin opnieuw (9:00) 
 
 
Tag: Op einde muur 6 & 10 (9:00) doe je volgende 4 

tellen en begin opnieuw: 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 


