
Modern Romance                     Dansnummer: 571 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Kate Sala 

Muziek   :Something to die for - Fiona Culley 

Tempo   :165 BPM 

Niveau   :1-2 

Tellen/Passen  :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note;    Re-Stars in de muren 3 en 7 na de 32ste tel (tel 8 van het 4

e
 blok) 

              Brug; na de 8ste muur (6.00) rhythm step 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 

 
1  t/m  8   cajun shuffle with scuff right and left 

1  t/m  4   RV stap schuin voor, LV sluit bij RV, RV stap schuin voor, LV schop hak over vloer 

5  t/m  8   LV stap schuin voor, RV sluit bij LV, LV stap schuin voor, RV schop hak over vloer 

 

9  t/m  16  electricrock, pivotturn left, step fwd, hold 

1  t/m  4   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 

5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, rust 

 

17 t/m 24  boxstep 

1  t/m  4   LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap voor, rust 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap achter, rust 

 

25 t/m 32  slow chassé left, touch, rhytm step, step bkw, heel dig 

1  t/m  4   LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV stap achter, RV haktik voor 

 

33 t/m 40  flick right, step fwd, together, heelbounce, step fwd, together, heel swivel 

1    +     2  RV til hak zijlings omhoog, RV stap voor  

3    &    4   LV sluit bij RV, & LV+RV hakken omhoog, LV+RV zet hakken neer 

5  t/m  8   LV stap voor, RV sluit bij LV, RV+LV hakken naar links, RV+LV hakken naar midden 

 

41 t/m 48  rhytm steps bkw with claps, lockstep, step fwd, scuff fwd 

1  t/m  4   RV stap achter, LV teentik naast RV en klap,, LV stap achter, RV teentik naast LV en klap 

5  t/m  8   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, LV schop hak over vloer 

 

49 t/m 56  electricrock, militaryturn right, across, hold 

1  t/m  4   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap achter, rock terug op RV 

5  t/m  8   LV stap voor, LV+RV draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist over RV, rust 

 

57 t/m 64  2x ½ montereyturn right 

1  t/m  4   RV teentik opzij, RV stap ¼ rechtsom, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   RV teentik opzij, RV stap ¼ rechtsom, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

 

Begin opnieuw 

 

www.appaloosacountrydancers.nl - info@appaloosacountrydancers.nl   

  

    

 

http://www.appaloosacountrydancers.nl/
mailto:info@appaloosacountrydancers.nl

