
    

 

DCW - Inswinger: Simons Manilla– Sunshine 

 
Muziek: El Mismo Sol – Alvaro Soler Lyrics official 

Intro: 1x8 tellen 

Muren: 1 

Tellen: 80 

 

 

A) chasse to right , rock back , 

chasse to left , rock back 

1 rv stap op zij 

en lv sluit bij rv 

2 rv stap op zij 

3 lv stap achter 

4 rv herplaats 

5 lv stap op zij 

en rv sluit bij lv 

6 lv stap op zij 

7 rv stap achter 

8 lv herplaats 

 

B) lock step RFW , step turn ½ 

1 rv voor 

en lv kruist achter rv 

2 rv voor 

3 lv voor 

en rv kruist achter lv 

4 lv voor 

5 rv voor 

en lv kruist achter 

6 rv voor 

7 lv stap voor, halve draai R om 

8 rv draai voor 

 

C) lock step LFW , step turn ½ 

1 lv voor 

en rv kruist achter lv 

2 lv voor 

3 rv voor 

en lv kruist achter rv 

4 rv voor 

5 lv voor 

en rv kruist achter 

6 lv voor 

7 rv stap voor, halve draai L om 

8 lv draai door 

 

D) cucarachas RF en LF 

1 en 2 rv zij, terug, sluit 

3 en 4 lv zij, terug, sluit 

5 en 6 rv zij, terug, sluit 

7 en 8 lv zij, terug, sluit 

 

E) basic salsa steps RF en LF 

1 en 2 rv voor, terug, achter 

3 en 4 lv achter, terug, voor 

5 en 6 rv voor, terug, achter 

7 en 8 lv achter, terug, sluit 

 

F) combia RF en LF 

1 en 2 rv kruis achter lv terug, rv opzij 

3 en 4 lv kruis achter rv terug, lv opzij 

5 en 6 rv kruis achter lv terug, rv opzij 

7 en 8 lv kruis achter rv terug, lv opzij 

 

Volgorde: 

1. A, B, C, D, E, F 

2. A, B, C, D, E, F 

3. A, B, C, D, E, F 

4. A, B, C, D, E, F, E, F 

5. A, B, C, D, E, F, 16 tellen rond, 

bewegen met de heupen en 

komen terug in dansrichting 

 

 

 

 


