
ALL SHOOK UP 
 
 
One wall line dance 
Choreografie: Naomi Fleetwood 
Muziek: I'm all shook up 
Artiest: Elvis Presley of The Dean Brothers    
Tempo: ca. 140 BPM 
Niveau 2 
80 tellen 
 
START ALS DE ZANG BEGINT EN DANS DE VOLGORDE: AB – ABC – ABC – ABC 
 
DEEL A 
 
1 t/m 8  shuffle fwd left & right, vine left, touch 
1 & 2  LV stap voor, & RV zet bij, LV stap voor 
3 & 4  RV stap voor, & LV zet bij, RV stap voor 
5 t/m 8  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV tik aan naast LV 
 
9 t/m 16 shuffle bkw right & left, vine right, touch 
1 & 2  RV stap achter, & LV zet bij, RV stap achter 
3 & 4  LV stap achter, & RV zet bij, LV stap achter 
5 t/m 8  RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV tik aan naast RV 
 
17 t/m 24 run fwd, kick, run bkw, touch 
1 t/m 4  LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor, RV schop voor 
5 t/m 8  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV tik aan naast RV 
 
25 t[/m 32 step, clap, hold, hipcircles 
1 + 2  LV stap schuin links voor en strek de armen naar schuin linksvoor (1), klap (2) 
3 + 4  houd linkerarm gestrekt en trek rechterarm terug, heupen rechts (3), rust (4) 
5 t/m 8  draai heupen linksom – 2 volle draaien 
 
DEEL B 
 
33 t/m 48 vine left, pivotturn, vine right, pivotturn 
1 t/m 4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV tik aan naast LV 
5 t/m 8  RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom 
9 t/m 12 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV tik aan naast RV 
13 t/m 16 LV stap voor, RV + LV draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV + LV draai ½ rechtsom 
 
DEEL C 
 
49 t/m 64 vine left, ½ turn left & hitch, run bkw, touch, 4 toestruts fwd with snaps 
1 t/m 4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, draai ½ linksom op LV en til rechterknie op 
5 t/m 8  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV tik aan naast RV 
9 t/m 12 LV stap voor op bal v. voet, LV zet hak neer, RV stap voor op bal v. voet, RV zet hak neer 
13 t/m 16 LV stap voor op bal v. voet, LV zet hak neer, RV stap voor op bal v. voet, RV zet hak neer 
   knip vingers bij neerzetten hak!! 
 
65 t/m 80 vine left, ½ turn left & hitch, run bkw, touch, 4 toestruts fwd with snaps 
1 t/m 16 herhaal de laatste 16 tellen 
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