
 
Don't Feel Like Dancing 
Choreograaf : Patricia E. Stott 
Soort Dans  : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 64 
Info   : 108 Bpm  -  intro 16 tellen; start op zang 
Muziek  : "I Don't Feel Like Dancing" (radio edit)  by The Scissor Sisters, CD: single 
Bron   :  
 
Touch Right Toe Diagonally Forward,  
Touch Behind x 2, Rolling Vine Right, 
Hold And Double Clap 
1  RV draai lichaam schuin rechts, 
  tik teen schuin rechts voor,  
  leun daarbij iets naar achter, 
  swing armen naar rechts 
2  RV  tik teen achter LV, lichaam 
  recht en swing armen links 
3  RV draai lichaam schuin rechts, 
  tik teen schuin rechts voor,  
  leun daarbij iets naar achter, 
  swing armen naar rechts 
4  RV  tik teen achter LV, lichaam  
  recht en swing armen links 
5  RV ¼ rechtsom, stap voor 
6  LV ¼ rechtsom, stap links opzij 
7  RV ½ rechtsom, stap rechts opzij 
&   rust en klap 
8   klap [12] 
 
Touch Across, Touch To Side, x 2, 
Rolling 1¼ Turns To Left, Ball Step 
1  LV draai lichaam schuin rechts, 
  tik teen gekruist over RV  
  voor, leun daarbij iets naar  
  achter, swing  armen links 
2  LV  tik teen links opzij, lichaam 
  recht en swing armen rechts 
3  LV draai lichaam schuin rechts, 
  tik teen gekruist over RV  
  voor, leun daarbij iets naar  
  achter, swing  armen links 
4  LV  tik teen links opzij, lichaam  
  recht en swing armen rechts 
5  LV ¼ linksom, stap voor 
6  RV ½ linksom, stap achter 
7  LV ½ linksom, stap voor 
&  RV  stap op bal v/d voet naast LV 
8  LV  stap voor [9] 
 
Forward, Side, Rock, Forward, Side, 
Rock, Jazz Box With ¼ Turn Right, 
Cross 
1  RV  stap voor 
&  LV  rock links opzij 
2  RV  gewicht terug 
3  LV  stap voor 
&  RV  rock rechts opzij 
4  LV  gewicht terug 
5  RV  stap gekruist over LV 
6  LV  stap achter 
7  RV ¼ rechtsom, stap rechts opzij 
8  LV  stap gekruist over RV [12] 
 
 
 
 

 
Hip Bumps Transferring Weight From 
Left To Right, Syncopated Jazz Box 
1  RV (houd gewicht op LV) tik  
  teen rechts opzij en bump  
  heup rechts 
&   bump heup links 
2   bump heup rechts 
&   bump heup links 
3   bump heup rechts (breng een 
  beetje gewicht op RV) 
&   bump heup links 
4   bump heup rechts,  
  (gewicht op RV) 
5  LV  stap gekruist over RV 
6  RV  stap achter 
&  LV  stap links opzij 
7  RV  stap gekruist over LV 
8  LV  stap links opzij [12]  
 
Hitch, Step, Slide, Hitch, Step, Slide, 3 
Heel Switches, Hold, Clap, Clap 
1  RV  hitch knie gekruist voor L  
  been 
&  RV  stap rechts opzij 
2  LV  sleep naar en stap naast RV 
3  RV  hitch knie gekruist voor L  
  been 
&  RV  stap rechts opzij 
4  LV  sleep naar en stap naast RV 
5  RV  tik hak voor 
&  RV  stap naast LV 
6  LV  tik hak voor 
&  LV  stap naast RV 
7  RV  tik hak voor 
&   rust en klap 
8   klap 
&  RV  stap naast LV [12] 
 
Hitch, Step, Slide, Hitch, Step, Slide, 
Turning Switches, Hook Step 
1  LV  hitch knie gekruist voor R  
  been 
&  LV  stap links opzij 
2  RV  sleep naar en stap naast LV 
3  LV  hitch knie gekruist voor R  
  been 
&  LV  stap links opzij 
4  RV  sleep naar en stap naast LV 
5  LV  tik hak voor 
&  LV  stap naast RV 
6  RV  tik hak voor 
&  RV ¼ linksom, stap naast LV 
7  LV  tik hak voor 
&  LV  hook voor rechterbeen 
8  LV  stap voor [9] 
 
 
 

 
½ Pivot Left, Shuffle Forward, 1½ Turns 
Right, Touch  
1  RV  stap voor 
2  R+L ½ linksom 
3  RV  stap voor 
&  LV  sluit 
4  RV  stap voor 
5  LV ½ rechtsom, stap achter 
6  RV ½ rechtsom, stap voor 
7  LV ½ rechtsom, stap achter 
8  RV  tik naast LV [9] 
 
Heel Jack, Close, Tap, x2, Step, Cross, 
x2, Hold, And Snap Twice  
&  RV  stap achter 
1  LV  tik hak voor 
&  LV  stap naast RV 
2  RV  tik naast LV 
&  RV  stap achter 
3  LV  tik hak voor 
&  LV  stap naast RV 
4  RV  tik naast LV 
&  RV  stap op bal v/d voet naast LV 
5  LV  stap gekruist over RV 
&  RV  stap op bal v/d voet naast LV 
6  LV  stap gekruist over RV 
7   rust en klik vingers op 
  schouderhoogte 
8   klik vingers op   
  schouderhoogte [9] 
 
Begin opnieuw 
 
 
Restart: 
Dans de 3e muur t/m tel 8 van het 4e 
blok (tel 32). 
Begin dan de dans opnieuw [6.00 uur] 
 
Tag: 
Voeg na de 6e dans 4 extra vingerklikken 
toe [9.00 uur]. Armen van rechts naar links 
over het hoofd. 
 


