
 
True Blue 
Choreograaf  : Jo & Rita Thompson 
Soort Dans  : 2 wall line- / partner dance 
Niveau  : Beginner / Intermediate  
Tellen   : 32 
Info   : 75 / 80 Bpm – Intro 16 tellen (Rick Tippe) 
Muziek  : "You’re All I Need" by Rick Tippe 

"Deal With It" by Scooter Lee 
"Behind Closed Doors" by Dolly Parton 

Bron   :  
 
Slow Hip Figure Right, Hip Walk Forward R & L 
1  draai heupen rechts 
2  draai heupen links 
3  draai heupen rechts 
4  draai heupen links 
5 RV stap voor, duw heup rechts  
&  duw heup links 
6  duw heup rechts  
& LV til iets op  
draai lichaam naar 12.00 uur 
7 LV stap voor, duw heup naar links 
&  duw heup rechts  
8  duw heup links 
 
4 Front Crossing Triples 
1 RV stap gekruist voor LV, lichaam iets naar 
  links gedraaid 
& LV stap op bal voet links opzij  en draai terug 
2 RV stap rechts opzij, lichaam iets naar rechts 
  gedraaid 
3 LV stap gekruist voor RV 
& RV stap op bal voet rechts opzij  en draai 
  terug 
4 LV stap links opzij, lichaam iets links  
  gedraaid 
5 RV stap gekruist voor LV, lichaam iets naar 
  links gedraaid 
& LV stap op bal voet links opzij en draai terug 
6 RV stap rechts opzij, lichaam iets naar rechts 
  gedraaid 
7 LV stap gekruist voor RV 
& RV stap op bal voet rechts opzij en draai 
  terug 
8 LV stap links opzij, lichaam iets links  
  gedraaid 
 
Cross Check, ½ Turn R, L Side Draw Touch  
1 RV stap gekruist voor LV met gebogen  
  L knie 
& LV gewicht terug, strek benen 
2 RV stap rechts opzij 
& RV ½ draai rechtsom 
3 LV grote stap links opzij 
& RV sleep teen naar LV 
4 RV tik naast  LV  
 
 
 
 

 
Three Step Turn Right, Cross Lunge, Revers Left 
1 RV ¼ rechtsom, stap voor 
& LV ½ rechtsom, stap achter 
2 RV ¼ rechtsom, stap opzij 
3 LV stap gekruist voor RV met gebogen  
  R knie (lichaam iets rechts gedraaid) 
4 RV gewicht terug,  strek benen 
5 LV ¼ linksom, stap voor 
& RV ½ linksom, stap achter 
6 LV ¼ linksom, stap opzij 
7 RV stap gekruist voor LV met gebogen  
  L knie (lichaam iets links gedraaid) 
8 LV gewicht terug en strek benen 
 
Side Draw Touch R & L 
1 RV grote stap rechts opzij 
& LV sleep teen naar RV 
2 LV tik naast RV 
3 LV grote stap links opzij 
& RV sleep teen naar LV 
4 RV tik naast LV 
 
Begin opnieuw 
 
Partner notes: 
Tijdens tel 1 t/m 8 (1e blok) staat de heer  achter de 
dame met beide handen vast op schouderhoogte.  
 
Breng op tel 17 (tel 1 van het 3 e blok) de hand over het 
hoofd van de dame tot voor haar heup. 
Breng op tel &18 (tel &2 van het 3 e blok) beide handen 
over het hoofd van de dame voor op heuphoogte. 
Dame staat nu links van de heer. 
 
Op tel 21&22 (tel 1&2 van het 4e blok) en op tel 
25&26 (tel 5&6 van het 4e blok) stapt de heer op de 
plaats, terwijl de dame voor de heer draait. 
 
Op tel 29&30 (tel 1&2 van het 5 e blok) handen boven 
hoofd dame en komt terug in startpositie. 
 
 
 
 


