
SAY HEY LOVE 
Choreograaf  : Bracken Ellis Potter 

Type dans  : 2 wall line dance 

Niveau   : Intermediate 

Tellen   : 32 

Muziek  : Say Hey (I love you) “by” Michael Franti & Spearhead (feat.Cherine Anderson) 

  : marja42@telfort.nl 

        http://thebluestarslinedancers.nl 

 

Intro: 24 tellen 

Side mambo,side mambo,mambo fwd kick,back 

mambo  

1   RV rock rechts opzij 

&  LV stap op de plaats 

2   RV stap naast LV 

3   LV rock links opzij 

&  RV stap op de plaats 

4   LV stap naast RV 

5   RV rock voor 

&  LV stap op de plaats 

6   RV stap naast LV 

&  LV kick voor 

7   LV rock achter 

&  RV stap op de plaats 

8   LV stap naast RV 

Lock step fwd,mambo step,lock step fwd,¼ turn 

cross. 
1   RV stap voor 

&  LV lock achter RV 

2   RV stap voor 

3   LV rock voor 

&  RV stap op de plaats 

4   LV stap naast RV 

5   RV stap voor 

&  LV lock achter RV 

6   RV stap voor 

7   LV stap voor 

&  RV ¼ draai rechtsom  

8   LV kruis over RV 

 

 

 

 

 

 

Side together side touch,step touch,step touch 2x 
1   RV stap rechts opzij 

&  LV stap naast RV 

2   RV stap rechts opzij 

&  LV tik links opzij 

3   LV stap links opzij 

&  RV tik rechts opzij 

4   RV stap rechts opzij 

&  LV tik links opzij 

5   LV stap links opzij 

&  RV stap naast LV 

6   LV stap links opzij 

&  RV tik rechts opzij 

7   RV stap rechts opzij 

&  LV tik links opzij 

8   LV stap links opzij 

&  RV tik rechts opzij 

Lock step bkw.kick,lock step bkw.kick,lock step 

bkwkick,¼ turn R touch,side together 
1   RV stap achter 

&  LV kruis voor RV 

2   RV stap achter 

&  LV kick voor 

3   LV stap achter 

&  RV kruis voor LV 

4   LV stap achter 

&  RV kick voor 

5   RV stap achter 

&  LV kruis voor RV 

6   RV stap achter 

&  LV kick voor 

7   LV ¼ draai rechtsom stap opzij 

&  RV tik rechts opzij 

8   RV stap rechts opzij 

&  LV stap naast RV 
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