
Work Song
Choreograaf : Guyton Mundy, Klara Wallman, Roy Hadisubroto & Fred Whitehouse
Soort Dans : phrased line dance
Niveau : Advanced
Tellen : deel A 32, deel B 16
Info : Intro 16 tellen
Dansvolgorde : A, B, A, B, B, A, B, B, A16
Muziek : "Work Song" by Hozier (album: Hozier)

Voor een juiste interpretatie van de handbewegingen
raden wij u aan de video te raadplegen:
https://www.youtube.com/watch?v=9k8TxhNY3l8

DEEL A
Step With Sweep Into Cross Over With ¼, Full
Unwind, Back With Flick, ½ Turn With Point,
Step Down, Rock Recover, Back ½, ½, Back,
Together
1 LV stap voor en sweep RV ¼ linksom
2 RV kruis over met hele draai linksom op bal

voet en sweep LV rond
3 LV zet neer en flick RV achter
a RV ½ rechtsom, tik voor
4 RV zet voet neer
5 LV rock voor
& RV gewicht terug
6 LV stap achter
& RV ½ rechtsom, stap voor
7 LV ½ rechtsom, stap achter
a RV stap achter
8 LV sluit

Cross Over, Point, Hitch, Cross, Side Rock
Recover, ¼, (Arms) Out, Out, Together, In, Up,
Down, Out, Hit, Hit
1 RV kruis over
a LV tik iets voor
2 LV hitch
& LV kruis over
3 RV rock opzij
a LV ¼ linksom, gewicht terug
4 RV stap voor
5 R arm rechts voor
& L arm links voor
a handpalmen tegen elkaar
6 zet R handpalm op het voorhoofd, hoofd

iets omhoog, veeg met L  hand langs
achterezijde R arm naar ellenboog

a hoofd terug, beweeg L hand terug naar
achterzijde R hand

7 kijk iets rechts, laat L hand op de plaats,
R ellenboog rechts omhoog en houd
vingers op voorhoofd

 8 draai hoofd samen met R arm iets links
onder

a draai hoofd samen met R arm iets verder

Cross With Sweep, Cross, ¼,  With Heel
Stretch, Drag, Rock Behind, Recover, Walk x2,

, ¼, Full Turn L
1 LV stap voor en sweep RV voor
2 RV kruis over
& LV ¼ rechtsom, stap achter
3 RV  rechtsom, rock op hak voor
a LV gewicht terug
4 RV tik gekruist achter
5 RV stap voor
6 LV  linksom, kruis over
& RV stap rechts achter
7 LV ¼ linksom, stap voor
8 LV hele draai linksom op bal voet

Triple Full Into Hitch, Rock Recover, ¼ Sway,
Sway, ¼ Back, Back, ¼ Out, Arm Hits
1 RV stap voor
& LV ½ rechtsom, stap achter
2 RV ½ rechtsom, stap voor, kom omhoog op

bal voet en hitch LV
3 LV rock voor
a RV gewicht terug
4 LV ¼ linksom, stap opzij, heupen links
5 heupen rechts
& LV ¼ rechtsom, stap achter
6 RV stap achter
& LV ¼ linksom, stap opzij (out) en strek

R arm rechts omlaag
7 RV stap opzij (out) en strek L arm links

omlaag
bij eerste deel A:
& breng handen naar de mond en blaas

een kus
8 handen terug naast lichaam

bij tweede deel A:
& handen naast het hoofd
8 handen omhoog en dan opzij

bij derde deel A:
& handen voor de mond, palmen naar

binnen, vingertoppen tegen elkaar
8 handen weg voor de mond en draai

vingertoppen naar voor

naar blad 2



blad 2 - 'Work Song'

DEEL B
Arm Raise With Leg Lift, Together, Back, Out,
Full, Out With Arm Hits, Back Back Into Knee
Drop
1 LV stap iets voor, R been gestrekt voor,

beide armen iets voor, palmen omhoog,
hoofd iets omlaag en trek borst in

& RV stap naast, kom omhoog, armen naar
beneden

2 rust
& RV grote stap achter en strek R arm voor

omhoog
3 LV stap achter
4 RV stap opzij met hele draai rechtsom
5 LV stap opzij, R hand op L schouder en

L hand op R schouder
& R hand naar R schouder en L hand naar

L schouder
6 armen omlaag, polsen gebogen,

handpalmen omlaag
optie 1:
7 RV stap achter
& LV stap achter en begin voorover te buigen
8 RV knie op de grond, buig verder voorover,

hoofd omlaag en tik met gespreide
handen op de vloer

optie 2:
7 RV stap achter
& LV stap achter
8 RV stap achter, hoofd en bovenlichaam iets

omlaag, gespreide armen omlaag

Point, Point, Cross, Shouder Grab With Lift,
Double Pump, Raise, Walk x3
na optie 1:
1 tik R vingers gekruist voor L hand op de

vloer
& tik L vingers gekruist voor R hand op de

vloer
2 veeg L vingers over de vloer naar links

en R vingers naar rechts
na optie 2:
1 wijs R hand gekruist voor L hand

omlaag
& wijs L hand gekruist voor R hand

omlaag
2 beweeg handen opzij

& R hand naar R borst
3 R schouder iets omhoog
& R schouder omlaag
4 R schouder verder omlaag
5 kom omhoog op LV, hoofd en R arm

omlaag
6 RV stap voor
7 LV stap voor
8 RV stap voor, hoofd weer omhoog


