
 
A Love That … 
Choreograaf : Dave Munro 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 32 
Info  : 76 bpm        De dans start na 16 tellen  
Muziek  : “A love that will never grow old” by Emmylou Harris 
Bron  :  
 
Cross step left, Right rock and cross, Left 
Back-lock-back, step ¼ turn step, step- rock 
back 
1 LV stap gekruist voor RV 
2 RV rock rechts opzij 
&  gewicht terug op LV  
3 RV stap gekruist voor LV 
4 LV stap achter 
& RV stap gekruist voor LV 
5 LV  stap achter 
6 RV  stap rechts opzij 
&  ¼ draai rechtsom 
7  LV stap links opzij 
8& RV rock gekruist achter LV  
  gewicht terug op LV 
 
Right step – Rock back, Step side, Hinge, 
Bump L & R, Step side, Behind cross, Step, 
Rock 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV rock gekruist achter RV 
&  gewicht terug op RV 
3 LV stap opzij 
4  ½ draai rechtsom en RV stap  

rechts opzij 
5  gewicht op RV  
&  bump heupen links en rechts 
6 LV stap op plaats 
7 RV stap gekruist achter LV 
& LV rock links opzij 
8  gewicht terug op RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cross behind, Rock , Cross behind, Step fwd, 
right fwd – lock forward, ¾ Pivot Right, Step 
fwd 
1 LV stap gekruist achter RV 
2 RV rock rechts opzij 
&  gewicht terug op LV 
3 RV stap gekruist achter LV 
4 LV stap voor 
5 RV stap voor 
& LV stap gekruist achter RV 
6 RV stap voor  
7 LV stap voor 
&  pivot ¾ draai rechtsom 
8 LV stap voor 
 
Mambo ½ turn, Step ¾ pivot step, Mambo  
½ turn, Step ½ pivot, cross & 
1 RV rock voor 
&  gewicht terug op LV 
2 RV  stap rechts opzij   
3 LV stap voor 
&  pivot ¾ draai rechtsom 
4 LV  stap voor 
5 RV rock voor 
&  gewicht terug op LV 
6 RV stap rechts opzij 
7& LV stap voor, pivot ½ draai rechtsom 
8& LV stap gekruist voor RV, RV sleep  

teen naar LV en zet neer 
 

Begin Opnieuw 
 
Optie: alleen bij de eerste muur op tellen 12-14, 
kruis armen voor je borst alsof je jezelf een 
knuffel geeft 
 


