
Equal Love
Choreograaf : Simon Ward & Niels Poulsen
Soort Dans : 2 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Info : Intro 16 tellen beat
Muziek : "No Too Late" by Rickie-Lee

Diag. Out/Drag (x2), Rock Fwd Recover,  R
Back Basic, Run ½ L, Fwd, Kick/Shoulders
1 RV stap rechts voor en sleep LV bij
2 LV stap links voor en sleep RV bij
optie handen tijdens chorus:
1 R arm gestrekt opzij
2 L arm gestrekt opzij
3 RV rock voor en sleep LV bij
4 LV gewicht terug en sleep RV bij [12]
optie handen tijdens chorus:
3 beide handen van heuphoogte naar voor en

omhoog tot naast de oren
4 strek armen met wijsvingers naar voor
5 RV  rechtsom, stap achter [1.30]
& LV stap naast
a RV stap naast
6 LV stap voor
& RV ½ linksom, stap achter [7.30]
a LV stap achter
7 RV stap achter
& LV stap naast
a RV stap naast
8 LV stap voor
& RV kick opzij, duw R schouder omlaag
a R schouder omhoog

Sync. Weave, Rock Side Recover ¼ R,
Roll 1¼ R,  L Sweep, Back Twinkle x2,
Step Lock Step Fwd
1 RV kruis over
& LV stap opzij
a RV kruis achter
2 LV rock opzij
3 RV ¼ rechtsom, gewicht terug
a LV ½ rechtsom, stap achter
4 RV ½ rechtsom, stap voor en sweep

LV voor
5 LV  linksom, stap voor en sweep RV

voor
6 RV kruis over
& LV stap links achter
a RV stap rechts achter
7 LV kruis over
& RV stap rechts achter
a LV stap links achter
8 RV stap voor
& LV lock achter
a RV stap voor

Pivot ½ R, ½ R Back, Full Turn R/Sweep,
Behind Side Cross Kick, Side Rock Back
Recover x2, 1¼ Turn R
1 LV stap voor
& L+R ½ draai rechtsom
2 LV ½ rechtsom, stap achter
a RV ½ rechtsom, stap voor
3 LV ½ rechtsom, stap achter en sweep

RV achter
4 RV kruis achter
& LV stap opzij
a RV kruis over
5 LV stap opzij en kick RV gekruist over
6 RV stap opzij
& LV rock achter
a RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV rock achter
a LV gewicht terug
8 RV ¼ rechtsom, stap voor
a LV ½ rechtsom, stap achter en draai

½ rechtsom door op bal voet [12]

Fwd/Sweep, Cross, Run Back x3, Ball ¼ R Side,
Twinkle, Sync. Weave/Sweep, Behind, ¼ R Fwd,
Fwd
1 RV stap voor en sweep LV voor
2 LV kruis over
& RV stap achter
a LV stap achter
3 RV stap achter en sleep LV bij
a LV stap op bal voet achter
4 RV ¼ rechtsom, stap opzij
5 LV kruis over
& RV rock opzij
a LV gewicht terug
6 RV kruis over
a LV stap opzij
7 RV kruis achter en sweep LV achter
8 LV kruis achter
& RV ¼ rechtsom, stap voor
a LV stap voor [6]

Begin opnieuw

Restarts:
Dans de 1e muur t/m tel 24a (tel 8a van het 3e blok)
en begin opnieuw [12]

Dans de 5e muur t/m tel 14& (tel 6& van het 2e

blok, draai ¼ rechtsom door en begin opnieuw [6]


