
 
Dreamweaver Go Round 
Choreograaf : Rose Haven 
Soort Dans : 1 wall line dance      
Niveau  : Beginner 
Tellen  : 32 
Info  : Start de dans na 8 tellen, net voor de zang begint  
Muziek  : "It’s A Merry Go Round" by Scooter Lee 
Bron  :  
 
Walk (Or Struts) Forward Four Steps: Side 
Touch And Step - Right Foot 
1 RV stap voor 
2 LV stap voor 
3 RV stap voor 
4 LV stap voor 
5 RV tik teen rechts opzij (handpalmen  
  opzij en duw ze rechts opzij) 
6 RV stap naast LV (beweeg handen  
  tot voor de borst met palmen naar 
  voor) 
7 LV tik links opzij (handpalmen opzij 
  en duw ze links opzij) 
8 LV stap naast RV (beweeg handen 
  tot voor borst met palmen naar  
  voor) 
Optie: Maak op de eerste 4 tellen toe struts in 
plaats van walks 
1 RV stap op teen voor 
& RV zet hak neer 
2 LV stap op teen voor 
& LV zet hak neer 
3 RV stap op teen voor 
& RV zet hak neer 
4 LV stap op teen voor 
& LV zet hak neer 
 
Toe-Heel Struts Back Four Stops, Side Touch 
and Stop - Rioht Foot, Left Foot 
1 RV stap op teen achter 
& RV zet hak neer 
2 LV stap op teen achter 
& LV zet hak neer 
3 RV stap op teen achter 
& RV zet hak neer 
4 LV stap op teen achter 
& LV zet hak neer 
5 RV tik rechts opzij (duw beide  
  handen naar rechts) 
6 RV stap naast LV (beide handen voor 
  de borst met palmen naar voor) 
7 LV tik links opzij (duw beide handen 
  naar links) 
8 LV stap naast RV (beide handen  
  voor de borst met palmen naar  
  voor) 
 

 
Modified Charlestons  
1 RV tik teen voor 
2 RV stap achter 
3 LV tik teen achter 
4 LV stap voor 
5 RV tik teen voor 
6 RV stap achter 
7 LV tik teen achter 
8 LV stap voor 
Optie: zwaai armen mee naar voor en achter 
 
Hand Pushes Up, To Right, Left, Forward, 
Clap Hands 3 Times 
1  duw handen omhoog naar rechts 
2  duw handen omhoog naar rechts 
Optie: tik R-teen opzij en stap naast LV 
3  duw handen omhoog naar links 
4  duw handen omhoog naar links 
Optie: tik L-teen opzij en stap naast RV 
5-6  duw beide handen naar voor  
  (voor de borst) (handpalmen naar 
  voor) 
7  klap 
&  klap 
8  klap 
 
Begin opnieuw 
 


