
A Bad Morning For leaving 
 
Four wall line dance (waltz) 
Choreografie: Gordon Elliott & Linda Pink 
Muziek: Bad morning for leaving – John Anderson 
Niveau: 1/2  
48 tellen 

Note: Bridge aan het einde van de 4e keer (gezicht naar de startmuur), de volgende passen toevoegen:  
1  t/m  6 across, point, hold, step bkw, cross toe touch, hold 
1  t/m  3 LV stap voor, RV teentik re-opzij, rust 
4  t/m  6 RV stap achter, LV teentik gekruist over RV, rust 

 
1  t/m  6  step fwd, point, hold, step bkw, cross toe touch, hold 
1  t/m  3  LV stap voor, RV teentik re-opzij, rust 
4  t/m  6  RV stap achter, LV teentik gekruist over RV, rust 
 
7  t/m  12 step fwd, ½ turn left in step bkw, step bkw, waltz step bkw 
1  t/m  3  LV stap voor, draai op LV ½ li-om en RV stap achter, LV stap achter 
4  t/m  6  RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap op plaats 
 
13 t/m 18 step fwd, point, hold, step bkw, cross toe touch, hold 
1  t/m  3  LV stap voor, RV teentik re-opzij, rust 
4  t/m  6  RV stap achter, LV teentik gekruist over RV, rust 
 
19 t/m 24 step fwd, ¼ turn left in step bkw, step bkw, waltz step bkw 
1  t/m  3  LV stap voor, draai op LV ¼ li-om en RV stap achter, LV stap achter 
4  t/m  6  RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap op plaats 
 
25 t/m 30 2x twinkle 
1  t/m  3  LV stap gekruist over RV, RV klein stapje re-opzij, LV klein stapje li-opzij 
4  t/m  6  LV stap gekruist over RV, RV klein stapje re-opzij, LV klein stapje li-opzij 
 
31 t/m 36 waltz step fwd, waltz step bkw 
1  t/m  3  LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap op plaats 
4  t/m  6  RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap op plaats 
 
37 t/m 42 twinkle, across, 2x ¼ turn right 
1  t/m  3  LV stap gekruist over RV, RV klein stapje re-opzij, LV klein stapje li-opzij 
4  t/m  6  RV stap gekruist over LV, LV stap ¼ re-om achter, RV stap ¼ re-om opzij 
 
43 t/m 48 twinkle, across, 2x ¼ turn right 
1  t/m  3  LV stap gekruist over RV, RV klein stapje re-opzij, LV klein stapje li-opzij 
4  t/m  6  RV stap gekruist over LV, LV stap ¼ re-om achter, RV stap ¼ re-om opzij 
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