
HIGH ON THE MOUNTAIN 
Beschrijving: 4 wall line dance                        Nivo: novice                          Dansnummer: 159  
Muziek: “Mountain of Love” Johnny Rivers          Tempo: 132 BPM (east coast swing) 
Choreografie: Judith Campbell 
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Walk 2x, Dorothy 2x, walk   
1   RV stap voor  
2   LV stap voor 
3   RV stap voor  
4   LV kruis achter 
en RV sluit 
 
5   LV stap voor 
6   RV kruis achter  
en LV sluit 
7   RV stap voor 
8   LV stap voor  
 
Touch & touch & heel-hook-stomp,  
heel taps 3x, swivel ¼ turn, 
9    RV tik tenen opzij 
en  RV sluit 
10  LV tik tenen opzij 
en  LV sluit 
11  RV tik hak voor 
en  RV kruis voor 
12  RV stamp voor 
 
en  RV hak omhoog 
13  RV hak neer 
en  RV hak omhoog 
14  RV hak neer 
en  RV hak omhoog 
15  RV hak neer 
16  LV draai ¼ linksom, swivel tenen naar links 
 
Chasse, rock step, shuffle ½ turn 2x  
17  LV stap opzij 
en  RV sluit 
18  LV rust 
19  RV rock achter 
20  LV gewicht terug 
 
21  RV draai ¼ linksom, stap opzij 
en  LV sluit 
22  RV draai ¼ linksom, stap achter  
23  LV draai ¼ linksom, stap opzij 
en  RV sluit 
24  LV draai ¼ linksom, stap voor  
 
Cross-tap (l&r), rock step, shuffle ½ turn  
25  RV kruis over 
26  LV tik tenen opzij 
27  LV kruis over 
28  RV tik tenen opzij 
 
29  RV rock voor 
30  LV gewicht terug 
31  RV draai ¼ rechtsom, stap opzij 
en  LV sluit 
32  RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
 
33 - 40 herhaal 17 - 24 beginnend met LV 

 
Side step, shimmies, close & clap, elvis 
knees 
41  RV stap opzij, schudden met schouders 
42  schudden met schouders 
43  schudden met schouders 
44  LV sluit en klap 
 
45  LV draai knie in 
46  RV draai knie in 
47  LV draai knie in 
48  RV draai knie in 
 
begin opnieuw 
 
 
Tag: voeg na de 2de en de 4de muur de 
volgende passen toe; 
 
Vine & clap, rolling vine & scuff 
1   RV stap opzij 
2   LV krusi achter 
3   RV stap opzij 
4   LV tik naast, klap 
 
5   LV draai ¼ linksom, stap voor 
6   RV draai ½ linksom, stap achter 
7   LV draai ¼ linksom, stap opzij 
8   RV scuff 
 
Stap & scuff (4x) moving in a circel on the 
spot 
9   RV stap voor 
10  LV scuff & knip in vingers 
11  LV stap voor 
12  RV scuff & knip in vingers 
 
13  RV stap voor 
14  LV scuff & knip in vingers 
15  LV stap voor  
16  RV scuff & knip in vingers 
maak op tel 9-16 een hele cirkel rechtsom 
 
17 – 32  herhaal 1 – 16 
 


