
A Woman's Love Is All (Augustus 2019)
Choreografie : Erica de Vaan
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Intro : 16 tellen (op de beat)
          de dans start iets voor de zang

All Country 
Muziek : A woman’s love
Artiest : Willy Nelson
Tempo : 140 BPM
Dansvideo 

Side step, rock back, recover, 
1/4 R side step, rock back, recover, 
side, cross behind, 1/4 R step fwd, 
step, pivot 1/2 turn R, step, lock
1        RV grote stap opzij
2 &    LV rock achter – terug op RV
3       1/4draai R. om, LV grote stap opzij
4 &    RV rock achter – terug op LV
5 & 6 RV stap opzij, LV kruis achter,
         RV 1/4 draai R stap voor
7 &    LV stap voor, LV+RV draai 1/2 R
8 &    LV stap voor, RV kruis achter
(stap 8 & 1 vormen samen een lockstep) 

Step, Cross mambo, Cross mambo 1/4 L, 
step, pivot 1/2 turn L, step, 
step fwd 1/4 turn R, 1/2 turn R 
1       LV stap voor
2 & 3 RV rock kruis over, terug op LV, 
         RV stap opzij
4 & 5 LV rock kruis over, terug op RV,
         LV stap voor 1/4 L
6 & 7 RV stap voor, RV+LV draai 1/2L
         RV stap voor
8 &    LV stap 1/4draai R. om voor
         RV stap 1/2 draai R. om achter
(stap 8 &1 vormen samen een hele draai voor,
of als alternatief een shuffle voor) 

Step fwd 1/4 turn R, cross over, step back,
step back R + L, rock back, recover, 
step fwd 1/2 turn L, rock back, recover
1       LV stap 1/4 draai R. om voor 
2 & 3 RV kruis over, LV stap achter,
         RV klein stapje achter
4 & 5 LV kruis over, RV stap achter,
         LV klein stapje achter
6 & 7 RV rock achter, terug op LV
       RV stap voor 1/2 draai L. om
8 &    LV rock achter, terug op RV

Step fwd 1/2 turn R, (sweep behind)
extended weave L, mambo cross, 
hinge 2x 1/4 L, cross rock, recover
1       LV stap voor 1/2 draai R. om 
         RV zwaai achter
2 &    RV kruis achter, LV stap opzij,
3 & 4 RV kruis over, LV stap opzij,
         RV kruis achter
5 & 6 LV rock opzij, terug op RV,
         LV kruis over
7 &    RV stap opzij 1/4 L
         LV stap achter 1/4 L
8 &    RV rock kruis over, terug op LV

Begin opnieuw!

Finish: De muziek vertraagt ’n beetje 
           naar het einde toe.
Dans de 7de muur [6] iets vertraagd 
t/m tel 5 van blok 2 en eindig met: 
6 -7  RV stap voor, RV+LV draa 1/4 linksom [12] 
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