
She’s A Wild Child 
 

4 Wall line dance 
Choreografie: Richard Meurink 
Muziek:  Wild Child  Artiest: Kenny Chessney & Grace Potter 
Niveau: 1-2                                   32 Tellen 
 

 
1e Bridge: na de 2e keer 8 tellen toevoegen  
1 t/m 8  shuffle bkw, sync rockstep bkw, step fwd, shuffle, sync rockstep fwd, step bkw  
1 t/m 4  RV shuffle naar achter, LV stap achter, & rock terug op RV, LV stap voor 
5 t/m 8  RV shuffle naar voor, LV stap voor, & rock terug op RV, LV stap achter 
 
2e Bridge: na de 4e keer 4 tellen toevoegen 
1 t/m 4  1ste 4 tellen van de eerste bridge 
 
Restart: tijdens de 3e keer na tel 16 
 
Restart: tijdens de 5e keer na tel 16 stopt de muziek heel even, zodra de muziek weer begint opnieuw            
                beginnen. 
 
  
1 t/m 8  sync. turning vine, sync. pivotturn, step fwd, travelling pivot, sync. rockstep fwd, step bkw  
1 & 2  RV stap rechts opzij, &LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor   
3 & 4  LV stap voor RV, &LV + RV draai ½ rechtsom, LV stap voor   
5 & 6  LV draai ½  linksom RV stap achter, & RV draai ½ linksom LV stap voor, RV stap voor 
7 & 8  LV stap voor, & rock terug op RV, LV stap achter   
  
9 t/m 16 shuffle bkw, ½ turn left in a shuffle fwd, sync jazzbox, travelling cross steps 
1 & 2  RV shuffle naar achter 
3 & 4  RV draai ½ linksom en LV shuffle naar voor 
5 & 6  RV stap gekruist over LV, & LV stap achter, RV stap rechts opzij  
7 & 8  LV stap gekruist over RV, & Rv stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV  
 
17 t/m 24 side rock, sync zigzag left, sweep, sync vine right, turning chassé  
1 + 2  RV stap rechts opzij, rock terug op LV 
3 & 4  RV stap gekruist over LV, & LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV  
&5&6  & LV sweep, LV stap gekruist achter RV, & RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV  
7 & 8  RV stap rechts opzij, & LV sluit aan, RV stap ¼ rechtsom voor 
   
25 t/m 32 sync. rockstep fwd, step bkw, shuffle bkw, coasterstep, rockstep fwd  
1 & 2  LV stap voor, & rock terug op RV, LV stap achter   
3 & 4  RV shuffle naar achter 
5 & 6  LV stap achter, & RV sluit aan, LV stap voor 
7 + 8  RV stap voor, rock terug op LV 
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