
 

Cheeseburger 
Choreograaf : Sheila Bernstein 

Soort Dans : partner circle dance      

Niveau  : Beginner    

Tellen  : 32 

Info  : 105 Bpm 

   De koppels staan twee aan twee in groepjes van 4 met het gezicht in dansrichting. 

  Het voorste koppel legt de buitenhanden op de schouder, het achterste koppel  

  houdt met de buitenhanden deze handen vast. De andere hand wordt vastgehouden 

  door de partner; we noemen deze de middelste handen. 

   De passen zijn beschreven voor de persoon aan de binnenkant van de kring, de  

   anderen dansen contra.  

Muziek  : "Cotton Eyed Joe" by Rednex  

Bron  :  

 

 

1 RV  stap voor (buitenste personen  

  beginnen met LV) 

2 LV  stap voor 

3 RV  stap voor 

4 LV  stap voor 

Het voorste koppel laat middelste handen los, het 

achterste koppel blijft de handen vasthouden.  

Bij onderstaande passen loopt het voorste koppel 

afzonderlijk links en rechts rond het achterste 

koppel. De handen op de schouders blijven 

vastgehouden. Aan het eind van de 4 passen staat 

het voorste koppel achter en pakt de middelste 

handen weer vast. 

5 RV  stap voor 

6 LV  stap voor 

7 RV  stap voor 

8 LV  stap voor 

 

 

1 RV  stap voor (buitenste personen LV 

2 LV  stap voor 

3 RV  stap voor 

4 LV  stap voor 

Het voorste koppel laat middelste handen los, het 

achterste koppel blijft de handen vasthouden.  

Bij onderstaande passen loopt het voorste koppel 

afzonderlijk links en rechts rond het achterste 

koppel. De handen op de schouders blijven 

vastgehouden. Aan het eind van de 4 passen staat 

het voorste koppel achter en pakt de middelste 

handen weer vast. 

5 RV  stap voor 

6 LV  stap voor 

7 RV  stap voor 

8 LV  stap voor 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 RLRL 

Het achterste koppel houdt de middelste handen 

hoog als een boog, zodat het voorste koppel 

eronder door kan. Alleen het voorste koppel loopt 

achteruit , het achterste koppel stapt op de plaats 

5-8 RLRL 

Het koppel dat nu voorop staat maakt in 4 tellen  

een hele draai onder de eigen armen door. Het 

achterste koppel stapt op de plaats  

 

 

1-4 RLRL 

Het achterste koppel houdt de middelste handen 

hoog als een boog, zodat het voorste koppel 

eronder door kan. Alleen het voorste koppel loopt 

achteruit , het achterste koppel stapt op de plaats 

5-8 RLRL 

Het koppel dat nu voorop staat maakt in 4 tellen  

een hele draai onder de eigen armen door. Het 

achterste koppel stapt op de plaats  

 

Begin opnieuw 


