
 

 

 

Chill Factor 

Choreograaf : Daniel Whittaker 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 48 
BPM : 118 
Muziek : Last Night  Chris Anderson 

Right scuff, knee turn, kick ball step, pivot ½ 
turn 
1. RV veeg hak over vloer 
2. RV tik teen naast LV 
3. RV knie naar buiten 
4.   knie naar binnen, ¼ draai rechtsom 
 
5. RV schop voor 
& RV stap naast LV 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
8.    ½ draai linksom, gewicht op LV 

Right vine heel jack, ½ turn, cross shuffle 
9. RV stap opzij 
10. LV kruis achter RV 
& RV stap diagonal achter 
11. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
12. RV kruis over RV 
 
13. LV kleine stap achter, ¼ rechtsom 
14.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
15. LV kruis over RV 
& RV kleine stap opzij 
16. LV kruis over RV 

Side rock, ¼ turn, rock step, coaster step 
17. RV stap opzij 
18. LV gewicht terug 
19. RV kruis achter LV 
&  ¼ draai linksom, LV stap voor 
20. RV stap voor 
 
21. LV stap voor 
22. RV gewicht terug 
23. LV stap achter 
& RV stap naast LV 
24. LV stap voor 

Switch steps ¾ turn, kick cross slap 
25. RV schop voor 
& RV stap naast LV 
26. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
27. RV tik teen achter 
28.   ¾ draai rechtsom, gewicht RV 
 
29. LV stap voor 
30. RV schop voor 
& RV stap achter 
31. LV tik teen gekruist over RV 
32.    rust 
 
 
 
 

Lock step, ¼ turn, lock step, step, ½ pivot, ¼ 
turn, side, touch 
33. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
34. LV stap voor 
35.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
36. LV kruis achter RV 
& RV stap voor 
 
37. LV stap voor 
38.   ½ draai rechtsom, gewicht op RV 
39.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
40. RV tik hak naast LV 

Syncopate forward back, forward, forward, 
heel jack, heel jack 
& RV stap voor 
41. LV stap voor 
& RV stap achter 
42. LV stap achter 
& RV stap voor 
43. LV stap voor 
& RV stap voor 
44. LV stap voor 
 
& RV stap iets achter 
45. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
46. RV stap op plaats 
& LV stap iets achter 
47. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
48. LV stap op plaats 

 
 

Begin opnieuw 
 


