
 
You Set Me Free 
Choreograaf : David J. McDonagh 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate    
Tellen  : 56 
Info  :    
Muziek  : “You Set Me Free” by Michelle Branch 
Bron  :  
 
 
2x Touches, Triple Step (repeat) 
1 RV  tik teen voor 
2 RV  tik teen voor  
  (bump heupen 2x naar rechts) 
3 RV  stap op de plaats  
& LV stap op de plaats  
4 RV stap op de plaats  
5 LV  tik teen voor 
6 LV  tik teen voor  
  (bump heupen 2x naar links) 
7 LV  stap op de plaats  
& RV stap op de plaats  
8 LV stap op de plaats  
 
Jazz Box, Step Pivots 
1 RV  stap gekruist voor LV 
2 LV  stap achter 
3 RV  stap met ¼ draai rechtsom 
4 LV  stap naast RV 
5 RV  stap voor 
6 R+L ½ draai linksom 
7 RV  stap voor 
8 R+L ¼ draai linksom 
 
Side Chassé Steps, Rocking Chair, 2x Walks 
1 RV  stap rechts opzij 
& LV  stap naast RV 
2 RV  stap rechts opzij 
& LV  stap naast RV 
3 RV  stap rechts opzij 
& LV  stap naast RV 
4 RV  stap rechts opzij 
5 LV  rock voor 
& RV gewicht terug 
6 LV  rock achter 
& RV gewicht terug  
7 LV  rock voor 
& RV gewicht terug 
8 LV  rock achter 
& RV gewicht terug 
 
Full Turn, Side Chassé, Side-Touch, Out-Out 
1 LV  stap met ½ draai linksom 
2 RV  stap met ½ draai linksom 
3 LV  stap links opzij 
& RV  stap naast LV 
4 LV  stap links opzij 
5 RV  stap rechts opzij 
6 LV  tik aan naast RV 
7 LV  stap schuin links voor 
8 RV  stap schuin rechts voor (out-out) 

 
Leans (or Rock Steps) 
Optie:  Rock Steps  
Note: Handen op de dijen geplaatst helpen je het 
evenwicht te houden 
1-2 Leun met lichaam zo ver mogelijk omlaag,  
 ga naar rechts met bovenlichaam en rug 
 gestrekt, alleen de benen doen het werk 
3-4 leun terug omhoog tot in normale positie 
5-6 Leun met lichaam zo ver mogelijk omlaag,  
 ga naar links met bovenlichaam en rug 
 gestrekt, alleen de benen doen het werk 
7-8 leun terug omhoog tot in normale positie 
 
Toe Struts Fwd (with Hip Rolls) 
1 RV  stap op teen voor 
2 RV  zet hak neer 
3 LV  stap op teen voor 
4 LV  zet hak neer 
5 RV  stap op teen voor 
6 RV  zet hak neer 
7 LV  stap op teen voor 
8 LV  zet hak neer 
Note: 1-2 / 5-6  rol heupen rechtsom 
          3-4 / 7-8  rol heupen linksom 
 
Rock Steps (with Turns), Weave, Unwind 
1 RV  rock voor 
2 LV gewicht terug  
& RV  stap voor met ½ draai rechtsom 
3 LV  rock voor 
4 RV gewicht terug 
& LV  stap voor met ¼ draai rechtsom 
5 RV  stap gekruist voor LV 
6 LV  stap links opzij 
7 RV  stap gekruist achter LV 
8 R+L  een hele draai rechtsom 
 
 
Begin opnieuw 
   


