
 
Dedicate 
Choreograaf : Maggie Gallagher 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Begin bij zang  
Muziek  : "Tonight" by Westlife 
Bron  :  
 
Right Cross, ¾ Triple Turn Right, ½ Pivot 
Turn, Lock Steps  
1 RV  stap gekruist voor LV 
2 LV  stap achter met ¼ rechtsom 
& RV  stap met ½ rechtsom 
3 LV  stap voor 
4 L+R ½ draai rechtsom 
5 LV  stap voor 
& RV  lock achter LV 
6 LV  stap voor 
7 RV  stap voor 
& LV  lock achter RV 
8 RV  stap voor 
 
¼ Turn, Rocks, Weave Right With ¼ Turn, 
Steps, ½ Pivot, Steps, ½ Pivot, Step 
1 LV ¼ rechtsom, rock links opzij 
& RV gewicht terug 
2 LV  stap gekruist voor RV 
& RV stap rechts opzij 
3 LV  stap gekruist achter RV 
& RV ¼ rechtsom, stap voor 
4 LV  stap voor 
5 RV  stap voor 
& R+L ½ draai linksom 
6 RV  stap voor 
7 LV  stap voor 
& L+R ½ draai rechtsom 
8 LV  stap voor 
 
Long Step Back & Drag, Cross, Step Back, 
Rocks L&R, ¼ Right, ½ Hinge Right, Sways  
1 RV  grote stap achter, LV sleep naar 
  RV (draai lichaam iets schuin  
  rechts, armen omhoog op een  
  horizontale lijn met schouders) 
2 LV  kruis voor RV 
& RV  stap achter 
3 LV  rock achter 
4 RV gewicht terug 
5 LV  stap links opzij met ¼ rechtsom 
6 RV  stap/leun rechts opzij met ½  
  rechtsom 
7  sway heupen links 
8  sway heupen rechts 
 
 

 
Step, Weave, ½ Ronde Left, ½ Triple Cross, 
Chassé Right, Sways  
& LV  stapje links opzij 
1 RV  kruis voor LV 
& LV  stap links opzij 
2 RV  kruis achter LV 
& LV  zwaai rond en draai ½  linksom 
3 LV  stap op de plaats 
& RV  stap met ¼ linksom 
4 LV  kruis voor RV met ¼  linksom 
optie &3&4: LV zwaai rond, LV stap achter RV, 
RV stap rechts opzij, LV stap gekruist voor RV 
5 RV  stap rechts opzij 
& LV  stap naast RV 
6 RV  stap rechts opzij 
7  sway heupen links 
8  sway heupen rechts 
& LV  klein stapje links opzij  
 
Begin opnieuw 
 
Restarts:  
Dans de 2 e en 5e muur tot en met tel 24 (tel 8 van 
het 3e blok) en begin dan weer opnieuw. 
 
Tag:  
Word gedanst na de 3e muur: 
Right Hip Bumps And Finger Snaps x4 
1  bump heupen rechts en knip  
  vingers opzij 
2  bump heupen rechts en knip 
  vingers op taillehoogte 
3  bump heupen rechts en knip  
  vingers op borsthoogte 
4  bump heupen rechts en knip  
  vingers op hoofdhoogte 
Note: De nummers 5,6,7,8 worden tijdens de tag 
luid gezegd 
 


