TO ETERNITY!
Beschrijving: 2 wall line dance
Nivo: intermediate
Muziek: “Hold on”, Michael Buble
Choreografie: Niels Poulsen & Simon Ward

Dansnummer: 501

Intro: 16 tellen,

¼ turn, sweep, jazz box with 1/8 turn,
rock back, run fwd l,r, rock fwd,
3/8 turn with sweep, weave
1 LV draai ¼ linksom, stap voor
RV zwaai rond
2 RV kruis over
en LV draai 1/8 rechtsom, stap achter
3 RV rock achter (10:30)
4 LV gewicht terug
en RV stap voor
5 LV rock voor
6
7

RV rock achter, draai bovenlichaam r
LV gewicht terug,
RV zwaai 3/8 linksom (6:00)
8 RV kruis over
en LV stap opzij
9 RV kruis achter, LV zwaai rond
Behind- side- cross rock, ¼ turn,
walk fwd r,l,r, 1½ turn
10 LV kruis achter
en RV stap opzij
11 LV rock gekruist voor
12 RV gewicht terug
en LV draai ¼ linksom, stap voor
13 RV stap voor
14
15
16
en
17
en

LV stap voor
RV stap voor
LV draai ½ linksom, stap achter
RV draai ½ linksom, stap voor
LV draai ½ linksom, stap achter
RV zwaai rond

Cross, behind, rock back, ¼ turn,
touch, full unwind turn, cross shuffle
18 RV kruis over
en LV stap achter
19 RV rock achter
20 LV gewicht terug
en RV draai ¼ linksom, stap opzij
21 LV tik tenen achter RV
22
23
24
en

Basic nc, 1/8 turn with hitch, jazz box 1/8 turn,
cross rock, side, cross rock
25 LV grote stap opzij
26 RV rock achter
en LV gewicht terug
27 RV draai 1/8 rechtsom, stap voor op bal vd voet
LV hitch
28 LV kruis over
en RV stap achter
29 LV draai 1/8 linksom, stap opzij (6:00)
30
31
en
32
en

RV rock gekruist voor
LV gewicht terug
RV stap opzij
LV rock gekruist voor
RV gewicht terug

begin opnieuw

Tag: na de eerste 3 muren:
dans t/m tel 4 –en (stap voor l,r,) en voeg
onderstaande passen toe
Basic nc l,r,
1 LV grote stap opzij
2 RV rock achter
en LV gewicht terug
3 RV grote stap opzij
4 LV rock achter
en RV gewicht terug
Note: na muur 2 dans je alleen t/m tel 4 –en
Ending: dans t/m tel 28-en en voeg onderstaande
passen toe
LV draai ¼ linksom, stap voor
RV draai ¼ linksom, zwaai rond (12;00)

LV+RV hele draai linksom, RV zwaai rond
RV kruis over
LV stap opzij
RV kruis over
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