
 
Every Single Time 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner 
Tellen  : 32 
Info  : 124 Bpm 
Muziek  : "Every Time She Passes By" by George Ducas 
Bron  :  

 

 
4x Moving Forward Rocks (See Dance note) 
1 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
2 RV gewicht terug 
3 LV rock voor 
& RV gewicht terug 
4 LV gewicht terug 
5 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
6 RV gewicht terug 
7 LV rock voor 
& RV gewicht terug 
8 LV gewicht terug 
Dance note:  
Alle stappen zijn in Tightrope formatie (recht 
naar voor) en alleen bij de oneven nummers.De 
andere tellen zijn op de plaats en zonder veel 
expressie 
 
4x Side Toe Touch With Expression-Step Bwd 
(See Dance Note) 
1 RV (leun lichaam links)  tik teen  
  rechts opzij 
2 RV stap achter 
3 LV (leun lichaam rechts) tik teen  
  links opzij 
4 LV stap achter 
5 RV (leun lichaam links) tik teen  
  rechts opzij 
6 RV stap achter 
7 LV (leun lichaam rechts) tik teen  
  links opzij 
8 LV stap achter 
Dance note:  
Alle even tellen in Tightrope formatie (recht naar 
achter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¼ Right Chassé Right, ½ Right Chassé Left, ½ 
Left Chassé Right, ¼ Left Sailor Step 
1 RV ¼ rechtsom, stap rechts opzij 
& LV stap naast RV 
2 RV stap rechts opzij 
3 LV ½ rechtsom, stap links opzij 
& RV stap naast LV 
4 LV stap links opzij 
5 RV ½ rechtsom, stap rechts opzij 
& LV stap naast RV 
6 RV stap rechts opzij 
7 LV ¼ linksom, stap gekruist achter  
  RV 
& RV stap rechts opzij 
8 LV stap links opzij 
 
¼ Left Extended Weave With Fwd Cross Step 
1 RV ¼ linksom, stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist achter RV 
3 RV stap rechts opzij 
4 LV stap gekruist voor RV 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV stap gekruist achter RV 
7 RV stap rechts opzij 
8 LV stap gekruist voor RV 
 
Begin opnieuw 
 
Restart:  
Dans de 4e muur tot en met tel 16(tel 8 van het 2e 
blok) en begin dan weer bij 1. (Dit is tijdens een 
kort instrumentaal stuk in de muziek). 
 
Einde:  
Doe de volgende stappen aan het einde van de 
11e muur: 
Draai  ¼ linksom en RV tik rechts opzij aan 
(R-hand op rand van de hoed). 
 


