
 
Dancing In Heaven 
Choreograaf : Jeremy Oldham & Jodee Shadinger 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate / Advanced 
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Heaven" by DJ Sammy – (Dance Remix) 
Bron  :  
 
 
1 RV rock opzij 
2 LV gewicht terug 
3 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap opzij 
4 RV tik hak voor 
& RV til knie op 
5 RV stap voor 
6 LV stap voor 
7 L+R ¼ draai rechtsom, gewicht op RV 
8 LV stap gekruist over 
 
 
& RV stap opzij 
1 LV stap gekruist over RV 
2 RV ½ draai rechtsom, 

stap gekruist over LV 
& LV stap opzij 
3 RV stap gekruist over LV 
& LV stap achter 
4 RV tik hak voor 
& RV stap naast 
5 LV tik teen naast 
& LV stap achter 
6 RV tik hak voor  
& RV stap naast 
7 LV scuff voor 
8 LV tik teen voor 
 
 
1 LV stap op hak voor 
& LV zet teen neer 
2 RV stap gekruist achter LV, 

(beweeg iets naar voor) 
& LV stap voor 
3 RV rock voor  
4 LV gewicht terug 
5 RV stap voor met ½ draai rechtsom 
6 LV stap opzij met ¼ draai rechtsom 
7 RV kruis achter (rock) 
8 LV gewicht terug 
 

 
 
1 RV stap opzij, begin bij de schouders  
  een body roll rechtsom 
2 LV maak body roll af, zak iets door 

de knieën, tik schuin links voor 
3 LV stap opzij, begin bij de schouders  
  een body roll linksom 
4 RV maak body roll af, zak iets door  
  de knieën, tik schuin rechts voor 
Optie tel 2 en 4: knip  vingers 
5 RV hop voor en kick L been opzij 
vergeet niet het been te strekken en met de voet 
naar links te wijzen  
6 LV stap gekruist over RV 
7 L+R hele draai rechtsom (gew. RV) 
8 LV  sluit aan 
 
Begin opnieuw 
 
Tag  
Dans deze 8 tellen aan het einde van de 1e, 3e, 6e, 
7e en 10e muur 
1 RV rock voor 
2 LV gewicht terug 
3 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap opzij  
4 RV stap gekruist over LV 
5 LV rock voor 
6 RV gewicht terug 
7 LV stap gekruist achter RV 
&  RV stap opzij  
8 LV stap gekruist over RV 
 


