
 
Pitch Black 
Choreograaf : Paul Richardson 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate / Advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 117 Bpm  
Muziek  : "All For You" by Janet Jackson 
   "Play" by Jennifer Lopez 
   "Family Affair" by Mary J. Blige 
Bron  :  
 
Point, Step w/ ¼, Pivot ½ Step, Pivot ½ Step, 
Shuffle Full Turn  
1 RV  tik teen rechts opzij 
2 RV  stap met ¼ draai rechtsom 
 (draai hoofd rechts opzij op stap 1) 
3 LV  stap voor 
& L+R ½ draai rechtsom 
4 LV  stap voor 
5 RV  stap voor 
& R+L ½ draai linksom 
6 RV  stap voor 
7 LV  ¼ rechtsom, stap opzij 
& RV ½ rechtsom, stap opzij 
8 LV ¼ rechtsom, stap voor 
 
Step ¼ Cross, Extended Weave Right, Weave 
Left, Jump Out  
1 RV  stap voor 
& R+L ¼ draai linksom 
2 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
3 RV  stap gekruist achter LV 
& LV  stap links opzij 
4 RV  stap gekruist voor LV 
5 LV  rock links opzij 
& RV gewicht terug 
6 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
7 LV  stap achter RV 
& RV  spring rechts opzij 
8 LV  spring links opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knee In, Knee Out w/ ¼ Turn, ¼ Turn w/ 
Cross, Side, Touch Behind, Backward Sailor 
Turning ¾  
1 LV rol knie naar R knie 
2 LV rol knie naar buiten en draai ¼   
  rechtsom (gewicht op LV) 
(styling: draai hoofd met knie mee, links op tel 1 
en rechts op tel 2. Op tel 2: duw heupen voor en 
leun met bovenlichaam achter) 
3 LV  stap voor 
& RV  stap met ¼ draai rechtsom 
4 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
5 LV  tik teen achter RV 
6 LV  stap links opzij 
(styling: schud hoofd links achter en buig iets 
door de knieën op tel 5 als de RV achter aan tikt. 
Beweeg op tel 5 de armen opzij en knip vingers) 
7 RV  stap gekruist achter LV 
& LV  stap achter met ¼ draai rechtsom 
8 RV  stap voor met ½ draai rechtsom 
  
Rock Recover w/ ¼ Turn, Rock Recover w/ ½ 
Turn, Point-Hitch Turns Moving ½, Step 
Recover ½ Turn  
1 LV  rock voor 
& RV gewicht terug 
2 LV  stap links opzij met ¼ linksom 
3 RV  rock gekruist voor LV 
& LV gewicht terug 
4 RV  stap voor met ½ rechtsom 
5 LV  tik teen voor 
& LV hitch en draai ¼ rechtsom 
6 LV  tik teen links opzij en draai ¼   
  rechtsom 
(styling: L schouder omhoog op tel 7, R schouder 
omhoog tijdens de hitch, L schouder omhoog op 
tel 8) 
7 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap achter met ¼ linksom 
8 LV  stap naast RV met ¼ linksom 
(styling: aan het eind bij tel &8 is het gewicht op 
bal van voeten, draai de voeten naast elkaar) 
 
Begin opnieuw 


