
 
 

Big City Summertime 

Choreograaf : Darren Bailey Mei 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 48 
Muziek : Summertime by Big City Brain Wright 

Vine, touch, rocking chair 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap opzij 
4. LV tik teen naast RV 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
8. RV gewicht terug 

¼ turn R, twist heel, step, twist heel, heel 
twists, L-R-L, kick 
1.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij (3:00) 
2. RV draai hiel links 
3. RV draai hiel terug 
4. LV draai hiel rechts 
 
5. L+R draai hielen links 
6. L+R draai hielen rechts 
7. L+R draai hielen links (gewicht op LV) 
8. RV schop rechts voor 

Behind, side, cross, hold, side rock, cross, 
hold 
1. RV kruis achter LV 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis over LV 
4.   rust 
 
5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis over RV 
8.   rust 

¾ turn L stepping R-L-R, step, kick R with 
click, step, kick R with click, step, kick L with 
click 
1.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
2.   ½ draai linksom, LV stap voor (6:00) 
3. RV stap voor 
4. LV schop rechts voor en klik vingers opzij 
 
5. LV stap voor 
6. RV schop links voor en klik vingers opzij 
7. RV stap voor 
8. LV schop rechts voor en klik vingers opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vine, scuff, double cross rock on with R 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter RV 
3. LV stap opzij 
4. RV schuif hiel over vloer 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
8. LV gewicht terug 

¼ turn R with touch end clap, side with touch 
and clap, out, out, in, in 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (9:00) 
2. LV tik teen naast RV en klap 
3. LV stap opzij 
4. RV tik teen naast LV en klap 
 
5. RV stap diagonaal rechts voor 
6. LV stap diagonaal links voor 
7. RV stap achter 
8. LV stap naast RV 

 Optie 5-6: stap op hielen voor 
 
 

Begin opnieuw 

 
 


