
Doors Of Life 
Choreograaf : Michael Barr 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate / Advanced   
Tellen  : 48 
Info  : 101 Bpm  -  Intro 48 tellen, start op zang  
Muziek  : "The Door Of Life" by Mariya Takeuchi (CD: Denimu) 
Bron  :  
 
Twinkle Right, Twinkle ½ Turn Right 
1  LV  stap rechts schuin voor 
2  RV  stap naast LV 
3  LV  stap op de plaats en draai schuin   
  links 
4  RV  stap schuin links voor 
5  LV ¼ rechtsom, stap achter 
6  RV ¼ rechtsom, stap rechts opzij [6] 
 
Twinkle Right, Twinkle ¾ Turn Right 
1  LV  stap schuin rechts voor 
2  RV  stap naast LV 
3  LV  stap op de plaats en draai schuin  
  links 
4  RV  stap schuin links voor 
5  LV ¼ rechtsom, stap achter 
6  RV ½ rechtsom, stap voor [3] 
 
Press Forward, Recover, Step Back, Cross Front, 
Step Back, ½ Right 
1  LV  stap voor op bal voet (press step) 
2  RV  gewicht terug 
3  LV  stap schuin links achter 
4  RV  stap schuin gekruist over LV 
5  LV  stap achter 
6  RV ½ rechtsom, stap voor [9] 
 
Forward, ¼ Scissor, Cross, Syncopated Vine 
With ¼ Turn Right 
1  LV  stap voor 
2  RV ¼ rechtsom, stap op bal voet naast 
  LV 
3  LV  stap gekruist over RV 
& RV  stap rechts opzij 
4  LV  stap gekruist achter RV 
&  RV  stap rechts opzij 
5  LV  stap gekruist over RV 
&  RV  stap rechts opzij 
6  LV  stap gekruist achter RV 
&  RV ¼ rechtsom, stap voor [3] 
houd de syncopated stappen klein en draai op 
natuurlijke wijze mee 
Optie voor tel & 4 t/m 6 &: 
4  RV  stap rechts opzij 
5  LV  stap gekruist achter RV 
6  RV ¼ rechtsom, stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Step Forward, Pivot ½ Turn Right-Change 
Weight To Right-, Step (Prep), Full Turn 
1  LV  stap voor 
2  L+R start ½ draai rechtsom 
3  L+R beëindig ½ draai rechtsom,  
  gewicht op RV 
4  LV  stap voor en bereid je voor op  
  hele draai 
5  RV ½ linksom, stap achter 
6  LV ½ linksom, stap voor [9] 
 
Step (Prep), Full Turn, Step Forward, Forward, ¼ 
Turn Left 
1  RV  stap voor en bereid je voor op  
  hele draai 
2  LV ½ rechtsom, stap achter 
3  RV ½ rechtsom, stap voor 
4  LV  stap voor 
5  RV  stap voor op bal van voet 
6  LV  gewicht terug met ¼ linksom [6] 
Optie voor tel 1 t/m 6 
1  RV  stap voor 
2  LV  stap voor, start hele draai  
  rechtsom 
3   beëindig hele draai met gewicht op 
  LV 
&  RV  stap voor 
 
Twinkle Left, Twinkle Right 
1  RV  stap schuin links voor 
2  LV  stap naast RV 
3  RV  stap op de plaats en draai schuin  
  rechts  
4  LV  stap schuin rechts voor 
5  RV  stap naast LV 
6  LV  stap op de plaats en draai schuin  
  links [6] 
 
Cross (Prep) ¼ - ½ Turn Right, Syncopated Turns 
(Paddle Turn) 
1  RV  stap schuin links voor 
2  LV ¼rechtsom, stap achter 
3  RV ½ rechtsom, stap voor [3] 
&  LV  kleine stap op bal van voet voor 
4  RV ½ rechtsom, stap op de plaats  
&  LV  kleine stap op bal van voet voor 
5  RV ½ rechtsom, stap op de plaats  
&  LV  kleine stap op bal van voet voor 
6  RV ¼ rechtsom, stap op de plaats [6] 
Optie voor tel & 4 t/m 6 
4  LV  stap voor 
5-6  L+R draai ¼ rechtsom, gewicht op RV 
 
Begin opnieuw 


