
 
Voyager (The Albatross) 
Choreograaf  : William Sevone  
Soort Dans  : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen   : 32 
Info   : 70 Bpm    Begin op de eerste volle maat van de muziek, net na de korte opening. 
           Voeten naast elkaar en gewicht op de LV 
Muziek  : "Albatross" by  Fleetwood Mac 
Bron   :  
 
 
2x Cross Rock-Rock-Turn Step Forward, 
Forward Shuffle  
1 RV rock gekruist voor LV 
2 LV gewicht terug 
3 RV ½ draai rechtsom, stap voor 
4 LV rock gekruist voor RV 
5 RV gewicht terug 
6 LV ¼ draai linksom, stap naast RV 
7 RV stap voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 
Styling tel 1-4: leun naar voor met de beweging mee 
en zwaai dezelfde arm als het been dat de stap doet 
gekruist voor het lichaam 
 
¾ Right With Expression, Fwd Full Turn & ¼ 
Left With Expression, Rock Bkw, Fwd Shuffle  
1 LV ¼ rechtsom, stap links opzij (zwaai  
  armen gekruist voor lichaam naar  
  rechts) 
2 RV ½ draai rechtsom, stap rechts opzij  
  (zwaai armen gekruist voor lichaam 
  naar rechts) 
(Note: als je draait op tel 2, schop dan RV iets naar 
opzij) 
3 LV ¼ draai linksom, stap voor (zwaai  
  armen naar voor) 
4 RV ½ draai linksom, stap achter (zwaai  
  armen naar voor) 
5 LV ½ draai linksom, stap voor (buig  
  lichaam en zwaai armen naar voor) 
6 RV rock achter (zwaai armen naar achter) 
7 LV stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¼ Left Side Rock, Step, CrossBehind, Side Step, 
¼ Left Cross Rock, Recover, Chassé Right 
1 RV ¼ draai linksom, rock rechts opzij 
2 LV gewicht terug 
3 RV stap gekruist achter LV 
4 LV stap links opzij 
5 RV ¼ draai linksom, rock gekruist voor LV 
6 LV gewicht terug 
7 RV stap rechts opzij 
& LV sluit aan 
8 RV stap rechts opzij 
 
¼ Right Cross Rock, ¼ Left Side Step, Cross Toe 
Touch, Side Toe Touch, ¼ Right Step Bkw, 
Coaster Step 
1 LV ¼ draai rechtsom, rock gekruist voor  
  RV 
2 RV gewicht terug 
3 LV ¼ draai linksom, stap links opzij 
4 RV tik gekruist voor LV 
5 RV tik teen rechts opzij 
6 RV ¼ draai rechtsom, stap achter 
7 LV stap achter 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
Begin opnieuw 
 
 
Einde van de dans: 
Dans de 7e muur t/m tel 6 en doe dan het volgende: 
7 RV rock gekruist voor LV 
8 LV gewicht terug 
9 RV ¼ draai rechtsom, tik teen naast LV met 
  R hand op hoedrand 
 
 


