
 
Again 
Choreograaf : Noel Bradey 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Again" by Brooks & Dunn 
Bron  :  
 
 
FORWARD, FORWARD, ¼ PIVOT, CROSS, ¼ TURN, BACK, FORWARD, ½ BACK, FORWARD, ½, 
¼, BESIDE 
1- 2 RV stap / schuif voor , LV stap voor 
&3 Pivot ¼ draai rechtsom , LV stap gekruist voor RV  
&4 ¼ draai linksom en RV stap achter , LV rock achter 
5&6 Rock terug op RV , ½ draai rechts en LV stap achter , RV rock achter 
&7&8 Rock terug op LV, ½ draai L en RV stap achter,¼ draai L en LV stap opzij,RV stap naast LV  
 

 
FORWARD, ½ PIVOT, BESIDE, SIDE, SIDE SHUFFLE ¼ TURN, BACK, ¼, CROSS, COASTER 
&1&2 LV stap voor, pivot ½ draai rechtsom, LV stap naast RV ,RV stap opzij 
3&4 LV stap opzij, RV stap naast LV , ¼  draai linksom en LV stap voor 
5&6 RV stap achter, ¼ draai linksom en LV stap opzij, RV stap voor 
7&8 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
 
 
BESIDE, FORWARD, REPLACE, ¼, ¼, BACK, CROSS, FORWARD, REPLACE, ¼, ¼, BACK, CROSS 
&1&2 RV stap op bal van voet naast LV, LV rock voor, rock terug op RV, ¼ draai L en LV stap opzij 
3&4 ¼ draai linksom en RV stap achter ,LV stap diagonaal achter , RV stap gekruist voor LV  
5&6 LV rock voor, rock terug op RV, ¼ draai linksom en LV stap opzij 
7&8 ¼ draai linksom en RV stap achter, LV stap diagonaal achter , RV stap gekruist voor LV  
 
 
BESIDE, DIAGONAL LOCK BACK, ¼, FORWARD, ½ PIVOT, ½ BACK, DIAGONAL LOCK BACK, 
ROCK BACK, REPLACE, ½ BACK, ½ FORWARD 
&1&2 LV stap naast RV ,RV stap diagonaal achter, LV stap gekruist voor RV ,RV stap diagonaal achter 
&3&4 ¼ draai links en LV stap voor, RV stap voor, pivot ½ draai links, ½ draai links en RV stap achter 
5&6 LV stap diagonaal achter, RV stap gekruist voor LV ,LV stap diagonaal achter 
&7&8 RV rock achter, rock terug op LV , ½  draai links en RV stap achter, ½ draai links en LV stap voor 
 
 
Herhaal alles 
 
Restarts: dans de derde muur t/m tel 7 , dan 
&8& LV stap opzij , RV stap voor, LV stap naast RV en begin opnieuw bij tel 1 
 
Dans de zesde muur t/m tel 4 en begin opnieuw bij tel 1 
 
Einde dans: dans tot het einde van de achtste muur, dan RV rock voor (grote stap) , je staat nu naar de 
eerste muur 
Tijdens de achtste muur lijkt de muziek langzamer te gaan , dans gewoon in het zelfde tempo door 
 
 


