
 
Nothing Left 
Choreograaf : Andreina Signori 
Soort Dans : 2 wall line dance 
Niveau  : Beginner / Intermediate  
Tellen  : 40 
Info  : Begin na 40 tellen  
Muziek  : "When The Lights Go Down" by Faith Hill 
Bron  :  
 
Step, ¼ Turn, Step, Together, Right Chassé 
1 RV stap voor 
2 LV ¼ rechtsom, stap links opzij 
  (voeten schouderbreedte uit elkaar) 
3  bump heupen naar links 
&  bump heupen naar rechts 
4 RV bump heupen links, stap naast LV 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV stap naast RV 
7 RV stap rechts opzij 
& LV sluit aan  
8 RV stap rechts opzij 
 
Step, ½ Turn, Rock & Cross, Rock & Cross 
1 LV ¼ draai linksom, stap voor 
2 RV ½ draai linksom, til knie 
3 RV rock achter 
& LV gewicht terug 
4 RV stap gekruist voor LV 
5 LV rock links opzij 
& RV gewicht terug 
6 LV stap gekruist voor RV 
7 RV stap rechts opzij 
& LV stap naast RV 
8 RV ¼ draai rechtsom, stap voor 
  (voeten iets uit elkaar) 
 
Look Behind, Look Forward, Hip Bumps, Sit 
Down And Stand Up, ½ Turn 
1  lichaam ½ draai linksom en kijk  
  achter (voeten bewegen iets) 
2  lichaam ½ draai rechtsom (alsof je  
  niet weet welke kant je op zal gaan) 
3  bump heupen naar links 
&  bump heupen naar rechts 
4  bump heupen naar links 
optie tel 3&4: 
3  kruis armen voor borst, R hand op  
  L schouder en L hand op R-schouder 
&  L hand naar L schouder, R hand  
  naar R schouder 
4  armen strak naast lichaam 
5 R+L buig knieën (alsof je gaat zitten en  
  draai lichaam diagonaal links) 
6 R+L ga staan, strek lichaam, kijk voor 
7 R+L twist hakken naar rechts 
& R+L twist hakken naar links 
8 R+L twist hakken rechts met ½ linksom 
 
 
 
 

 
Forward Sailor, Cross & Step Backs, Turn Steps 
Back, Full Turn 
1 RV stap gekruist voor LV 
& LV stap links opzij 
2 RV stap op de plaats  
3 LV stap gekruist voor RV 
& RV ¼ draai linksom, stap achter 
4 LV stap achter 
optie tel 3&4: LV stap gekruist voor RV, RV stap 
rechts opzij, LV stap op de plaats 
5 RV stap voor 
& LV ½ draai rechtsom, stap achter 
6 RV stap achter 
optie tel 5&6: RV kruis voor LV, LV stap achter met ¼  
rechtsom, RV stap op de plaats 
7 LV 1/3 linksom, stap op de plaats 
& RV 1/3 linksom, stap op de plaats 
8 LV 1/3 linksom, stap op de plaats 
optie tel 7&8: coaster step 
 
Hip Bumps, Circle Hips  
1 RV tik schuin rechts voor, bump  
  heupen rechts  
& RV til knie, bump heupen links 
2 RV stap naast LV, bump heupen rechts 
3 LV tik schuin links achter, bump heupen  
  links 
& LV til knie,bump heupen rechts 
4 LV stap naast RV, bump heupen links 
5&6 RV stap rechts opzij, begin met  
  cirkelen van heupen tegen de klok  
  in en eindig met een hip bump  
  naar rechts 
7&8  cirkel heupen met de klok mee  
  een hele cirkel en eindig met een  
  hip bump naar links 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 


