
 
Dance D'Amour 
Choreograaf : Adrian Churm 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Intro 32 tellen  
Muziek  : "Dance Dance D'Amour" by Peter Brady  CD: Living On Love 
Bron  :  
 
 
Cross rock, chasse left, cross rock chasse right ¼ turn right. 
1- 2 LV rock gekruist voor RV , rock terug op RV  
3&4 LV stap opzij , RV stap naast LV , LV stap opzij 
5- 6 RV rock gekruist voor LV  , rock terug op LV  
7&8 RV stap opzij , LV stap naast  RV , RV stap ¼ draai rechtsom 
 
 
½ turn right, kick ball change with ¼ turn, ½ turn sweep, Lock forward 
1- 2 LV stap voor , op bal van LV ½ draai rechtsom (gewicht blijft op LV) 
3&4 RV schop voor , RV stap naast LV , ¼ draai linksom en LV stap voor 
5- 6 ½ draai linksom en zwaai RV rond , RV tik naast LV  
7&8 RV stap voor  ,LV stap gekruist achter RV , RV stap voor 
 
 
Cross rock, ½ turn Chasse left, ¼ turn hip bumps x2 
1- 2 LV rock gekruist voor RV , rock terug op LV   
3&4 LV shuffle ½ draai linksom (links,rechts,links) 
&5&6 RV stap opzij met ¼ draai linksom , bump heupen rechts, links , rechts 
&7&8 ¼ draai linksom en LV stap achter , bump heupen links , rechts ,  links 
 
 
Back rock, lock forward, cross rock with ¼ turn, lock back 
1- 2 RV rock achter  , rock terug op LV  
3&4 RV stap voor  , LV stap gekruist achter RV , RV stap voor 
5- 6 LV rock gekruist voor RV , rock terug op RV met ¼ draai linksom en LV zwaai naar links 
7&8 LV stap achter  ,RV stap gekruist voor LV  ,LV stap achter 
 
 
 
 
Herhaal alles 
 
 
 
 
 


