
 
Body & Heart 
Choreograaf : Mark Hood & Douglas Semple  
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Body To Body, Heart To Heart" by Cher 
Bron  :  
 
Diagonal Cross Back Side Diagonal Cross 
Shuffle Touch Weight Rock Recover Diagonal 
Forward 
1 LV stap gekruist voor RV 
2 RV stap achter 
3 LV stap links opzij 
4 RV stap gekruist voor LV 
& LV stap links opzij 
5 RV stap gekruist voor LV 
lichaam is naar 10.00 uur gedraaid tijdens de 
tellen 4&5 
6 LV tik bal van de voet links opzij 
7 LV zet gewicht op de voet en draai  
  hoofd scherp naar links 
lichaam op tel 6 naar 12.00 uur en op tel 7 naar 
10.00 uur 
8 RV rock achter 
& LV gewicht terug 
1 RV stap diagonaal rechts voor 
lichaam op tel 8&1 naar 2.00 uur 
 
Diagonal Step Pivot ½ Shuffle ½ Turn Rock 
Recover 1/8 Taps ¼ 
2 LV stap voor 
3 L+R ½ draai rechtsom 
lichaam op tel 2 naar 2.00 uur en op tel 3 naar 
8.00 uur 
4 LV ¼ draai rechtsom, stap op plaats 
& RV sluit aan 
5 LV ¼ draai rechtsom, stap op plaats 
lichaam naar 8.00 aan het begin van de shuffle 
en naar 2.00 uur aan het einde 
6 RV rock achter 1/8 draai rechtsom 
7 LV gewicht terug 
lichaam naar 2.00 uur op tel 6 en naar 3.00 uur 
op tel 7 
8 RV tik voor 
& RV tik diagonaal rechts voor 
1 RV stap voor met ¼ draai rechtsom 
lichaam naar 3.00 uur op tel 8& en naar 6.00 
uur op tel 1 
 
 
 
 
 
 

 
Ronde ½ Turn, Up Diagonal Rock Recover 
Side Step-Ball-Small Step 
2 LV zwaai rond met de klok mee en  
  draai ½  rechtsom 
3 LV hitch knie 
lichaam naar 6.00 uur op tel 2 en naar 12.00 uur 
op tel 3 
4 LV rock gekruist voor RV 
& RV gewicht terug 
5 LV stap links opzij 
lichaam naar 2.00 uur op tel 4& en naar 12.00 
uur op tel 5 
6 RV rock achter 
7 LV gewicht terug 
lichaam naar 2.00 uur op de tellen 6-7 
8 RV stap diagonaal rechts voor 
& LV stap op bal van de voet naast RV 
1 RV klein stapje diagonaal rechts voor 
lichaam is naar 2.00 uur op de tellen 8&1 
 
Diagonally Cross Side Sailor Step ¼ Step 
Touch Side Rock Recover 
2 LV stap gekruist voor RV 
3 RV stap rechts opzij 
lichaam is naar 2.00 uur op tel 2 en naar 12.00 
uur op tel 3 
4 LV stap achter RV 
& RV stap rechts opzij 
5 LV stap voor met ¼ draai linksom 
lichaam naar 12.00 uur op tel 4& en dan naar 
9.00 uur 
6 RV stap voor 
7 LV tik naast RV en duw knie voor 
lichaam naar 9.00 uur 
8 LV rock links opzij 
& RV gewicht terug  
lichaam naar 9.00 uur op de tellen 8& 
 
Begin opnieuw 
 


