
CALIFORNIA BLUE 
4-muurs linedance, 48 tellen 
Choreograaf: Jean Bridgeman 
Muziek: California Blue – Roy Orbison 
Tempo: 106 Bpm 

 
 
 
 

right side behind, right sailor step, 
½ pivot twice 

1. RV stap naar rechts 
2. LV stap gekruist achter RV 
3. RV stap gekruist achter LV 

    &  LV stap naar links 
4. RV stap op de plaats 
5. LV stap naar voor 
6. LV & RV stap ½ draai rechtsom 
7. LV stap naar voor 
8. LV & RV stap ½ draai rechtsom 

 
left side behind, left sailor step, 
½ pivot twice 

9. LV stap naar links 
10. RV stap gekruist achter LV 
11. LV stap gekruist achter RV 

   &   RV stap naar rechts 
12. LV stap op de plaats 
13. RV stap naar voor 
14. RV & LV stap ½ draai linksom 
15. RV stap naar voor 
16. RV & LV stap ½ draai linksom 
 
right diagonal, lock step, shuffle, rock step,  
½  triple turn 
17. RV stap schuin rechtsvoor 
18. LV stap gekruist achter RV 
19. RV stap naar voor 

    &  LV stap naast RV 
20. RV stap naar voor 
21. LV stap naar voor 
22. RV stap op de plaats 
23. LV stap ¼ draai linksom 

    &  RV stap ¼ draai linksom 
24. LV stap naast RV 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
right diagonal, lock step, shuffle, rock step,  
½  triple turn 
25. RV stap schuin rechtsvoor 
26. LV stap gekruist achter RV 
27. RV stap naar voor 

    &  LV stap naast RV 
28. RV stap naar voor 
29. LV stap naar voor 
30. RV stap op de plaats 
31. LV stap ¼ draai linksom 

    &  RV stap ¼ draai linksom 
32. LV stap naast RV 

 
right side behind, side shuffle ¼ turn, 
½ pivot turn, shuffle 
33. RV stap naar rechts 
34. LV stap gekruist achter RV 
35. RV stap naar rechts 

    &  LV stap naast RV          
36. RV stap ¼ draai rechtsom 
37. LV stap naar voor 
38. LV & RV stap ½ draai rechtsom 
39. LV stap naar voor 

    &  RV stap naast LV 
40. LV stap naar voor 

 
full turn, shuffle, rock step, coaster cross 
41. draai op LV ½ draai linksom, RV stap achter 
42. draai op RV ½ draai linksom, LV stap voor 
43. RV stap naar voor 

    &  LV stap naast RV 
44. RV stap naar voor 
45. LV stap naar voor 
46. RV stap op de plaats 
47. LV stap naar achter 

    &  RV stap naast LV 
48. LV stap gekruist voor RV 

 
 


