
 
Brave 
Choreograaf : Teresa & Vera 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 64 Bpm   intro 16 tellen   begin bij zang 
Muziek  : “Brave” by Jamie O'Neal   CD:  Brave 
Bron  :  
 
Step Rock Replace ¼ ¼ Cross Replace ¼ Rock 
& Coaster Step & 
1 LV  stap opzij 
2 RV  rock gekruist achter LV 
& LV rock terug  
3 RV ¼ draai linksom en stap achter 
4 LV ¼ draai linksom en stap opzij 
& RV  rock gekruist voor LV 
5 LV rock terug 
6 RV  stap voor met ¼ draai rechtsom 
& LV  rock  voor 
7 RV rock terug 
& LV  stap achter 
8 RV  stap naast LV 
& LV  stap voor 
 
 
Rock Replace ½ Rock Rep[lace Step Back, Cross 
Rock Replace Side Weave  
1 RV  rock voor 
2 LV rock terug 
& RV ½ draai rechtsom en stap voor 
3 LV  rock voor 
4 RV rock terug 
& LV  stap achter 
5 RV  rock gekruist voor LV 
6 LV rock terug 
& RV  stap opzij 
7 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap opzij 
8 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap opzij 
 
Cross Rock Replace ¼ ½, ½ Step ½ Step Rocking 
Chair 
1 LV  rock gekruist voor RV 
2 RV rock terug 
& LV ¼ draai linksom en stap voor 
3 RV ½ draai linksom en stap achter 
4 LV ½ draai linksom en stap voor 
& RV  stap voor 
(Optie voor tel 3-4: RV stap voor, LV stap voor) 
5 LV ½ draai linksom en stap voor 
6 RV  stap voor 
7 LV  rock voor 
& RV rock terug 
8 LV  rock achter 
& RV rock terug 
 
 
 

 
Side Rock Replace cross Side Rock Replace Cross 
Sway Left Sway Right Full Turn Left 
1 LV  rock opzij 
2 RV rock terug 
& LV  stap gekruist voor RV 
3 RV  rock opzij 
4 LV rock terug 
& RV  stap gekruist voor LV 
5 LV  stap opzij en sway heup links 
6  sway heup rechts  
7 LV ¼ linksom en stap voor 
& RV ½  linksom en stap achter 
8 LV ¼ linksom en stap opzij 
& RV  stap gekruist voor LV  
(Optie voor tel 7&8&: LV stap opzij, RV stap achter 
LV ,LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV) 
 
Begin opnieuw 
 
Brug: aan het einde van de tweede muur 
1- 4 Sway heupen links, rechts ,links, rechts 
 
Restart: dans de vijfde muur t/m tel 16 (eerste 2 
blokken van 8), vervang de & tel door RV stap achter 
met ¼ draai linksom en begin opnieuw bij tel 1 
 
Optie : als je wil eindigen naar de eerste muur 
Dans de zevende muur t/m tel 10& (2e blok tel 2&), 
dan ¼ draai rechtsom en LV stap opzij, RV sleep naar 
LV (langzaam) 
 
 


