
REGGAE TEARDROPS 
Choreo:  Erica de Vaan (nov. 2018) 

Dans:    4 muurs line dans 

Tellen:    32 

Niveau:  Beginner 

Intro:     32 tellen 

Muziek: “Before the next teardrop falls” 

    X PNG STYLE JAMSESH 

   (Reggae Remix 2018) 

   DJ Fle & Makali  

 

 

Step fwd, touch, shuffle back, rock step 

back, kick-ball-step 

(lichaam iets naar links gedraaid) 

1  RV stap voor  

2 LV tik naast RV 

3  LV stap achter   

& RV zet naast LV  

4 LV stap achter 

(draai lichaam weer naar voor) 

5  RV rock achter   

6 Gewicht terug op LV 

7  RV kick voor   

& RV stap op bal van voet 

8 LV zet naast 

 

 

Step fwd, pivot 1/2 turn L, shuffle 1/2 

turn L, rock step back, kick-ball-step 

1  RV stap voor   

2 RV+LV draai ½ linksom 

3  RV stap 1/4 linksom voor  

& LV zet naast RV 

4 RV stap 1/4 linksom achter 

(alternatief: RV rock step voor, 

                RV shuffle achter) 

5  LV rock achter  

6 Gewicht terug op RV 

7  LV kick voor  

& LV stap op bal van voet 

8 RV zet naast 
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Samba’s L R, rock step fwd, chassé 1/4 

turn L 

1 LV kruis over RV 

&  RV stap op bal van voet opzij 

2 Gewicht terug op LV 

3 RV kruis over LV 

& LV stap op bal van voet opzij 

4 Gewicht terug op RV 

5 LV rock voor 

6 Gewicht terug op RV 

7 LV stap 1/4 linksom opzij 

& RV zet naast 

8 LV stap opzij 

 

 

Weave, flick and snap fingers, rock step, 

tripple 1/2 turn L 

1 RV kruis over LV 

2 LV stap opzij  

3 RV kruis achter LV 

(draai lichaam iets naar rechts) 

4 LV kick achter en knip met vingers 

5  LV rock voor 

6  Gewicht terug op RV 

(draai lichaam weer naar voor) 

7 LV stap op de plaats1/4 linksom 

& RV stap naast 

8 LV stap op de plaats1/4 linksom 

 

 

Begin opnieuw!  

 

Finish:  

(de muziek klinkt steeds zachter …) 

Na de 10e muur [6] dans door t/m tel 2  

van ’t tweede blok [12] en zet RV naast LV 


