
Commitment                        Dansnummer 404 

 

Country  :Four wall line dance 
Choreografie  :John Sandham 
Muziek  :Commitment – LeAnn Rimes 
Niveau   :1 
Tempo   :112 BPM 
Tellen   :48 
2e vertaling  :Corry Vierhout 
 
1  t/m  8   shuffle bkw(right and left), traveling pivot bkw, sailorstep 
1    &    2   RV stap achter, & LV schuif bij RV, RV stap achter 
3    &    4   LV stap achter, & RV schuif bij LV, RV stap achter  
5    +     6  draai op LV ½ rechtsom RV stap voor, draai op RV ½ rechtsom LV stap achter   
7    &    8   RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap opzij 
 
9 t/m 16  sailorstep, run fwd, shuffle fwd ( right and left ) 
1    &   2   LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij, LV stap opzij 
3    +    4    RV stap voor, LV stap voor 
5    &   6   RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
7    &   8    LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 
 
17 t/m 24  turningzigzag ¼ left, pivot turn left, shuffle fwd 
1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom voor 
5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
 
25 t/m 32  turningzigzag ¼ right, rockstep fwd, tripple turn ¾ linksom 
1  t/m  4   LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor 
5  t/m  8   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ linksom, & RV stap ¼ linksom, LV stap ¼ linksom 

 
 
33 t/m 40  across, hold, syncopated split, hold, across, hold, syncopated split, hold 
1    +    2   RV stap gekruist over LV  vouw armen voor de borst R arm voor L arm, rust 
& 3  +  4   & LV stap links opzij, RV stap rechts opzij  spreidt de armen met handen open, rust 
5    +    6    LV stap gekruist over RV  vouw armen voor de borst  L arm voor R arm, rust 
& 7  +  8   & RV stap rechts opzij, LV stap links opzij  spreidt de armen met handen open, rust 
   
 
41 t/m 48  elvis knees with holds 
1  t/m  4   re knie naar binnen, rust, li knie naar binnen, rust 
5  t/m  8   re knie naar binnen, li knie naar binnen, re knie naar binnen, rust 
 
Begin opnieuw 
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