
RED HOT SALSA 
2-WALL LINEDANCE 

 
    LV = linkervoet 
    RV = rechtervoet 
 
 Lift and replace heels 51+52 herhaal 49 en 50 

Begin met voeten iets uit elkaar met de 53./ RV tik met teen naar rechts opzij en kijk over 
 handen in de zij.  rechter schouder 
1-4 RV til hiel en tik op de vloer 4x 54./ RV tik naast LV 
5-8 LV til hiel en tik op de vloer 4x 55+56 herhaal 53 en 54 
 
 Hip bumps  Touches forward 2x, side, cross, 
9-10 duw heupen 2x naar links  1/2 Unwind left, Hold and clap 
 duw heupen 2x naar rechts 57./ RV tik met hiel voor (zak iets door linker 

knie) 
13-16 draai heupen naar links, rechts 58./ RV tik naast LV 
 links, rechts in een cirkel beweging 59+60 herhaal 57 en 58 
  61./ RV tik met teennaar rechts opzij 
 Rock steps, forward and back 62./ RV stap gekruist voor LV 
17./ RV stap voor 63./ RV+LV draai 1/2 linksom 
18./ LV stap terug  voeten staan weer iets uit elkaar 
19./ RV stap achter 64./ pauze en klap 
20./ LV stap terug 
  1./ RV begin opnieuw 
21-24 herhaal 17-20 
 
 Grapevine right, Step to left, Slide hold 
 and clap 
25./ RV stap naar rechts opzij 
26./ LV stap gekruist achter RV 
27./ RV stap naar rechts opzij 
28./ LV breng voet naast RV  Choreografie: Christina Browne 
29./ LV grote stap naar links opzij  Muziek als voorbeeld: 
31+31 RV sleep tot naast LV  Titel: Red Hot Salsa 
32./ pauze en klap in de handen  Zang: Dave Sheriff U.K. 
   CD: UK Linedance top 10 - CD DS009 
 2x Kick ball change, Side touches (switches) 
 hold and clap  WIDO 
33./ RV schop voor  Tempo: 120 tellen/min. 
en RV stap terug en til LV  Nivo 1 makkelijk 
34./ LV stap op plaats  februari 21, 2003 
35+36 herhaal 33 en 34 
37./ RV tik teen naar rechts opzij 
en RV stap naast LV 
38./ LV tik teen naar links opzij 
en LV stap naast RV 
39./ RV tik teen naar rechts opzij 
40./ pauze en klap in de handen 
 
41-48 herhaal 33 t/m 40 
 
 Touches forward 2x, side 2x 
49./ RV tik met hiel voor (zak iets door linker knie) 
50./ RV tik naast LV 


