
 
The Dwight 
Choreograaf : June Wilson 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  :   
Muziek  : "1000 Miles From Nowhere" by Dwight Yoakam 
   "This Time" by Dwight Yoakam 
   "Pocket Of A Clown" by Dwght Yoakam 
   "King Of Fools" by Dwight Yoakam 
Bron  :  
 
Cross Legged Position, Scuff, Heel Swivels, 
Vine Left 
1 LV  stap gekruist over RV 
2 RV  stap op de plaats 
3 LV  scuff 
4 LV  tik teen links opzij  
5 LV  draai hak naar links en buig  
  knie naar binnen 
6 LV  draai hak terug 
7 LV  draai hak naar links en buig  knie 
  naar binnen 
8 LV  draai hak terug (Q) 
9 RV  kruis achter LV (Q) 
10-11 LV  stap links opzij (S) 
12-13 RV  kruis achter LV (S) 
14 LV  hak terug op de plaats (Q) 
15 RV  kruis achter LV (Q) 
16-17 LV  stap links opzij (S) 
18-19 RV  kruis achter LV (S) 
20 R+L ½ draai rechtsom 
21 LV  stap naast RV [6] 
Note:  QQSS geeft een licht waggelend effect 
 
Heel Swivels, Forward Double Scoots 
22 RV  draai hak naar rechts 
23 RV  draai hak terug 
24 LV  draai hak naar links 
25 LV  draai hak terug 
26 LV  draai hak naar links 
27 LV  draai hak terug 
28 R+L scoot naar voor 
29 R+L scoot naar voor 
30 R+L scoot naar voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heel / Toe, Toe / Heel Movements, Anti-
clockwise 
31 LV  draai hak naar links 
32 LV  draai teen naar links 
33 RV  draai teen naar links 
34 RV  draai hak naar links 
35 LV  draai hak naar links 
36 LV  draai teen naar links 
37 RV  draai teen naar links 
38 RV  draai hak naar links 
39 LV  draai hak naar links 
40 LV  draai teen naar links 
41 RV  draai teen naar links 
42 RV  draai hak naar links 
43 LV  draai hak naar links 
44 LV  draai teen naar links 
45 RV  draai teen naar links 
46 RV  draai hak naar links [12] 
 
Hip Grinds & Tush Pushes 
47-50  draai heupen tegen de klok in  
  (get raunchy!) 
51-54  draai heupen tegen de klok in  
  (get raunchy!) 
55  duw heupen voor en trek de  
  gebogen armen achter 
56  duw heupen achter en de  
  gebogen armen voor 
57  duw heupen voor en trek de  
  gebogen armen achter 
58  duw de heupen achter en de  
  gebogen armen voor 
 
Knock Knees & Return To Cross-Legged 
Start Position 
59 R+L draai hakken naar buiten 
60 R+L draai hakken terug 
61 R+L draai hakken naar buiten 
62 R+L draai hakken terug 
63 LV  scuff 
64 LV  kruis voor R been  
 
Begin opnieuw 


