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Zjozzys Funk 

Choreografie : Petra van de Velde 
Type dans : 2 Wall Line Dance; Beginner / Easy Intermediate; 32 Counts; 125 BPM 
Muziek : Zucchero  - Bacco Perbacco 
Bron : Millcorners 

Shuffles, Swivels Forward. 

1 RV stap schuin rechts voor 

& LV sluit 

2 RV stap schuin rechts voor 

3 LV stap schuin links voor 

& RV sluit 

4 LV stap schuin links voor 

5 RV stap voor op bal v/d voet met hak 

naar binnen gedraaid. 

6 RV draai hak terug en LV stap voor op 

bal v/d voet met hak naar binnen 

gedraaid. 

7 LV draai hak terug en RV stap voor op 

bal v/d voet met hak naar binnen 

gedraaid. 

8 RV draai hak terug en LV stap voor op 

bal v/d voet met hak naar binnen 

gedraaid. 

 

Step, Behind, Step, Heel, Touch, Cross 

Over. X 2 

1 RV stap rechts opzij 

2 LV stap achter 

& RV stap rechts opzij 

3 LV tik hak schuin links voor 

& LV stap naast RV 

4 RV stap gekruist over LV 

5 LV stap links opzij 

6 RV stap achter 

& LV stap links opzij 

7 RV tik hak schuin rechts voor 

& RV stap naast LV 

8 LV stap gekruist over RV 

 

Side Steps With Rib Cage Move, Side 

Touches. 

1 RV stap rechts opzij en duw schouders 

naar achter. 

2 LV stap naast RV en duw schouders naar 

voor. 

3 Draai 1/4 linksom, RV stap rechts opzij 

en duw schouders naar achter. 

4 LV stap naast RV en duw schouders naar 

voor. [9] 

(Note: 1 t/m 4) Beweeg je schouders 

afwisselend naar voor en achter, begin 

achter (contracties). 
5 RV tik teen rechts opzij 

& RV stap naast LV 

6 LV tik teen links opzij 

& LV stap naast RV 

7 RV tik teen naast LV en draai daarbij 

knie naar binnen. 

8 RV draai knie naar buiten en draai ¼ 

rechtsom. (gewicht op LV) [12] 

 

Shuffle Forward, Full Tripple Turn, ¼ 

Turn L, ¼ Turn L. 
1 RV stap voor 

& LV sluit 

2 RV stap voor 

3 Draai 1/2 rechtsom, LV stap achter 

& Draai 1/2 rechtsom, RV stap voor 

4 LV stap voor [12] 

5 RV stap voor, draai 1/4 linksom met een 

hipsway. (gewicht op LV) 

6 RV stap voor, draai 1/4 linksom met een 

hipsway. (gewicht op LV) [6] 

 

TAG: 

Voeg na de 6e muur (12.00 uur) de 

volgende 4 tellen toe. 

RV tik rechts opzij en duw heupen 4 x naar 

rechts. (gewicht op LV) 

 


