
There’s Loving Tonight
Choreograaf : LDT  Tucker (Maart 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 80
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Muziek : As Long As There’s Loving Tonight
Artiest : The Mavericks
Tempo : 184 BPM
Koop muziek: iTunes 

Forward  Toe Strut . Forward   Toe Strut .   Kick Side Back .  Kick Side Back    
1-4    Tik RT voor , plaats rechter hiel neer , tik LT  voor , plaats linker hiel neer 
5-8    Tik RT voor , plaats rechter hiel neer , tik LT voor , plaats linker hiel neer 
9-12   Kik RV opzij , plaats RV naast LV , kik LV opzij , plaats LV naast RV  
13-16 Kik RV  opzij , plaats RV naast LV , kik LV opzij , plaats LV naast RV 
Tel  5 seconden vanaf het begin van het muziek . 
Begin de dans wanneer het ritme veranderd na de 5 seconden 
start met de boven vermelde 16 passen ( deze worden  maar een maal gedaan )

Side Touch Hold . Sailor Step Hold . Side Touch Hold . Sailor Step Hold 
17-20  Tik RV opzij , tik RV naast LV , tik RV opzij & rust   
21-24  Stap RV achter LV , plaats LV naast RV , stap RV voor & rust 
Side Touch Hold . Sailor Step Hold . Side Touch Hold . Sailor Step Hold 
25-28  Tik LV opzij , tik LV naast RV , tik LV opzij & rust 
29-32  Stap LV achter RV , plaats RV naast LV , stap LV voor  & rust 

Forward  Toe Strut . Sugar Foot 
33-36  Tik RT voor , plaats rechter hiel neer , tik LT  voor , plaats  linker hiel neer
37-40  Op bal van RV  twist naar rechts , op bal van LV twist naar links     
          Op bal van RV twist naar rechts , op bal van LV twist naar links 

Forward  Toe Strut . Mambo Step Hold 
41-44  Tik RT voor , plaats rechter hiel neer , tik LT voor , plaats linker hiel neer 
45-48  Rock voor op RV , gewicht op LV , stap RV naast LV & rust 
Step Lock Step .  Stomp  ¼ Turn Right 
49-52  Stap LV achter , sluit RV voor LV,  stap LV achter & rust 
53-56  Stamp RV ¼ draai rechtsom , stamp LV naast RV , stamp RV naast LV & rust

Left Twist  .  Right Twist  
57-60  Twist hielen naar links , twist tenen links , twist hielen links & rust 
61-64  Twist hielen naar rechts , twist tenen rechts , plaats hielen naar het midden  & rust 

Monterey  Turn ¼  Turn Right x2  
65-68  Tik RT rechts , plaats RV naast LV , tik LT opzij  draai ¼ draai rechtsom , plaats  LV naast RV
69-72  Tik RT rechts opzij , plaats RV naast LV , tik LT opzij draai ¼ draai rechtsom , plaats LV naast RV

Charleston  Steps
73-76  Tik rechter teen voor & rust , stap RV achter & rust 
77-80  Tik linker teen achter & rust , stap LV voor  & rust
Begin Opnieuw  (RT rechter teen  LT  linker teen  RH rechter hiel  LH linker hiel)

Bridge : Op het einde van muur drie en muur vijf 
Stamp RV voor tel drie seconden en begin de dans opnieuw  vanaf tel 17-20 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=24371&a=2018844&g=11696689&url=https://itunes.apple.com/nl/album/as-long-as-theres-loving-tonight/id593012206?i=593012730
http://www.allcountry.eu/

