
 
Moonglow 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 4 wall line dance 
Niveau  : Beginner / Intermediate 
Tellen  : 32 
Info  : 90 Bpm – Intro van 16 tellen begin net iets voor zang 
Muziek  : "Moonglow" by Rod Stewart 
Bron  :  
 
4x Soft Side Kick With Expression-Step Bwd 
(Tightrope) 
1 RV schop zachtjes rechts opzij 
2 RV stap achter (in lijn met LV) 
3 LV schop zachtjes links opzij 
4 LV stap achter (in lijn met RV) 
Note: 1 Soft kicks rond op de hoeken 
 2 lichaam tijdens de schop draait iets in  

   dezelfde richting mee en leunt iets in  
   tegengestelde richting 

 3 knip vingers van beide handen op  
   borsthoogte aan het einde van elke  
   schop 

 
½ Right Sweep & Side Step, 2x Diagonal Cross 
Rock-Rock-Rock 
1-2 RV ½ rechtsom en zwaai in een boog  

en stap rechts opzij in twee tellen 
3 LV rock gekruist voor RV 
4 RV gewicht terug 
5 LV gewicht terug 
6 RV rock gekruist voor LV 
7 LV gewicht terug 
8 RV gewicht terug 
Note tel 3-8: draai hoofd naar voorste muur 
 
Rock Fwd, Rock, ½ Left Step Fwd, ¼ Left 
Side Step, ½ Left Sway Side Step, 2x Sways, 
Cross Behind Touch 
1 LV rock voor 
2 RV gewicht terug 
3 LV ½ draai linksom, stap voor 
4 RV ¼ draai linksom, stap rechts opzij 
5 LV ½ draai linksom, stap links opzij  

met een sway 
6 RV sway terug 
7 LV sway terug 
8 RV tik teen gekruist achter LV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Side Step, Step Behind, Together-Cross, Side 
Rock, Rock, Cross Step, Side Step, Toe Touch 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap naast LV 
3 LV stap gekruist voor RV 
4 RV rock rechts opzij 
5 LV gewicht terug 
6 RV stap gekruist voor LV 
7 LV stap links opzij 
8 RV tik teen naast LV 
Note tel 4: Als je op RV rockt leun dan met 
lichaam in dezelfde richting (beide voeten op de 
vloer) 
 
Begin opnieuw 
 
 
Tags: 
Na de 4e muur wordt het laatste blok nog een 
keer gedanst 
Na de 8e muur wordt het laatste blok nog 2x extra 
gedanst. 
 
Einde: 
Dans eindigt na de tweede keer de tag gedanst te 
hebben aan het einde van de 8e muur.  
Doe dan het volgende : 
RV grote stap naar achter (L-teen omhoog en 
knie iets gebogen) L-hand met palm omlaag op 
de L-dij en R-hand op de hoedrand. 


