
 
My Love To You 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 98 Bpm    -    Het ritme van de dans is zo dat er na elke derde tel een kleine pauze in 
   de muziek is voor de vierde tel. Dit heeft geen effect op de dans zelf 
   Dans begint na 50 tellen / 31 seconden intro, op zang met voeten iets uit elkaar en 
   gewicht op de RV 
Muziek  : "All I Have To Offer You Is Love" by Tanya Tucker 
Bron  :  
 
2x Cross Touch-Side Touch-Behind-Unwind 
(½ - ¼) 
1 LV  tik teen gekruist voor RV 
2 LV  tik teen links opzij 
3 LV  stap gekruist achter RV 
4 R+L ½ draai linksom (gew. LV) 
5 RV  tik gekruist aan voor LV 
6 RV  tik rechts opzij 
7 RV  stap gekruist achter LV 
8 R+L ¼ draai rechtsom (gew. RV) 
 
Step Fwd, Lock, Step Fwd, Diag. Rock With 
Expression, Rock with ¼ R, Step Fwd, Walk 
Fwd L-R 
1 LV  stap voor 
2 RV  lock achter LV 
3 LV  stap voor 
4 RV  rock diagonaal links voor  
  (zwaai hierbij met de R-arm) 
5 LV gewicht terug met ¼ rechtsom 
6 RV  stap voor 
7 LV  stap voor 
8 RV  stap voor 
 
Side Steps with Expression, ¼ L With Bwd 
Step, ¼ L with Step Fwd, Walk Fwd: L-R 
1 LV  stap links opzij en beweeg  
  heupen en armen naar links 
2 RV (beweeg iets naar achter) stap  
  rechts opzij en beweeg heupen en 
  armen naar rechts 
3 LV (beweeg iets naar achter) stap  
  links opzij en beweeg heupen en 
  armen naar links 
4 RV (beweeg iets naar achter) stap  
  rechts opzij en beweeg heupen en 
  armen naar rechts 
5 LV  klein stapje naar achter met ¼  
  draai linksom 
6 RV  stap voor met ¼ draai linksom 
7 LV  stap voor 
8 RV  stap voor 
 
 

 
Behind, ¼ R with Step Fwd, Diag. Rock With 
Expression, Rock With ¼ L, 2x ¼ L, 2x Side  
Rocks, Weight Step 
1 LV  stap gekruist achter RV 
2 RV  stap voor met ¼ draai rechtsom 
3 RV  rock diagonaal links voor  
  (zwaai L-arm mee) 
4 RV gewicht terug met ¼ linksom 
5 LV  stap links opzij met ¼ linksom 
6 RV ¼ linksom en rock rechts opzij 
7 LV  rock links opzij 
8 RV gewicht terug 
Styling note: bij de tellen 6 en 7 beweeg heupen 
met de rock mee 
 
Begin opnieuw 
 
 
Tag:  
De 7e  muur wordt gedanst tot en met tel 26(= tel 
2 van 4e blok).  
Begin dan weer bij tel 1 
 
Einde: 
(tijdens de fade van de muziek) dans tot tel 4 van 
de 14e muur en stop dan. 
Styling note: Einde dans hoofd omlaag en  
R-hand tikt hoed aan. 
 


