
 
Come Tomorrow 
Choreograaf : Michele Perron 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 74 Bpm  
Muziek  : "Come Tomorrow" by Barbra Streisand  CD: Guilty Pleasures 
Bron  :  
 
Side-Behind-Forward, Side, Touch, Back-
Across-Back-Touch; Repeat 
1 LV stap links opzij 
2 RV kruis achter LV (3e pos.) 
& LV stap voor 
3 RV stap rechts opzij 
4 LV tik teen gekruist voor RV 
5 LV stap diagonaal links achter 
& RV stap gekruist voor LV 
& LV stap diagonaal links achter 
6 RV tik teen diagonaal rechts voor 
7 RV stap diagonaal rechts achter 
& LV  ̀ stap gekruist voor RV 
& RV stap diagonaal rechts achter 
8 LV tik teen diagonaal links voor 
 
Hip Left, Hip Right, Triple Turn Left, 
Forward-Recover-Back, Turn/Hip, Side/Hip 
1 LV stap diagonaal links voor,  
  heup links, kijk diagonaal rechts 
2 RV stap rechts opzij,  
  heup rechts, kijk diagonaal rechts 
3 LV ¼ linksom, stap voor 
& RV ½ linksom, stap achter 
4 LV ½ linksom, stap voor 
Optie 3&4 : triple step ¼ linksom naar links 
5 RV stap voor voor 
& LV gewicht terug 
6 RV stap achter 
7 LV ¼ linksom, heup links 
8 RV stap rechts opzij, heup rechts 
 
Restart hier tijdens 5e muur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Together, Triple Full Turn, Cross/Rock-
Recover/Back Side, Cross-&-Cross, Forward 
Rock-Recover/Back-Turn 
& LV stap naast RV 
1 RV  ¼ rechtsom, stap voor 
& LV ½ rechtsom, stap achter 
2 RV ¼ rechtsom, stap opzij 
Optie 1&2: chassé naar rechts 
3 LV stap gekruist voor RV 
& RV gewicht terug 
4 LV stap links opzij 
5 RV stap gekruist over LV 
 
&  LV stap links opzij 
6 RV stap gekruist over LV 
7 LV stap diagonaal links voor 
& RV ¼ linksom, stap achter (3.00) 
8 LV ¼ linksom, stap opzij (12..00) 
 
Across, Side, Rock/Back-&-Turn, Back/Rock-
&-Forward, Ball-Cross, Ball-Cross, Together 
1 RV stap gekruist voor LV 
2 LV stap links opzij 
3 RV stap achter 
& LV gewicht terug 
4 RV ¼ linksom, stap achter (9.00) 
5 LV stap achter 
& RV gewicht terug 
6 LV stap links opzij 
& RV stap rechts opzij, iets achter 
7 LV stap gekruist over RV 
& RV stap rechts opzij, iets achter 
8 LV stap gekruist over RV 
& RV stap naast LV 
 
Begin opnieuw 
 
Restarts: 
Dans tijdens 5e muur t/m tel 16 (=tel 8 van 2e 
muur) en begin dan opnieuw (6.00) 
 
Tijdens de 3e en 8e muur vervallen de stappen 
&31&32 (=tel &7&8 van 4 e blokje; ball-cross, 
ball-cross)    


