
Dreams                             Dansnummer: 500 

Country :One wall line dance 
Choreografie :Corry Vierhout 
Muziek  :The class of ’57 – The Statler Brothers 
Niveau  :1 
Tempo  :100 BPM ?? 
Tellen  :68 
 

 
Note: finish dans t/m tel 12 ( tel 4 van ‘t 2e blok ) en eindig met monterey turn ( tel 65 t/m 68 ) 
 

 
 
1  t/m 8  kick fwd, rockstep bkw, step fwd, pivotturn right, step fwd, toetouch 
1  t/m  4  RV schop voor, RV stap achter, rock terug op LV, RV stap voor,  
5  t/m  8  LV stap voor, LV+RV draai ½ re-om, LV stap voor, RV teentik naast LV 
 
9  t/m 16 electric rock, step fwd, rockstep fwd, together 
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, LV stap voor, rock terug op RV, LV sluit naast RV 
 
17 t/m 24 slow chassé ¼ turn right, toetouch, slow heelswitches 
1  t/m  4  RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap ¼ re-om voor, LV teentik naast RV 
5  t/m  8  LV haktik voor, LV sluit bij RV, RV haktik voor, RV sluit bij LV 
 
25 t/m 32 electric rock, pivotturn right, military turn right 
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 ½ re-om, LV stap voor, LV+RV draai ¼ re-om 
 
33 t/m 40 zigzag right,  siderock, across  
1  t/m  4  LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij 
5  t/m  8  LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV 
 
41 t/m 48 zigzag left, toetouch 
1  t/m  4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 
5  t/m  8  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 
 
49 t/m 56 rythmsteps, ½ boxstep, toetouch 
1  t/m  4  RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 
5  t/m  8  RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap voor, LV teentik naast RV 
 
57 t/m 64 rythmsteps, ½ boxstep, toetouch 
1 t/m  4  LV stap opzij, RV teentik naast LV, RV stap opzij, LV teentik naast RV 
5  t/m  8  LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap achter, RV teentik naast LV 
 
65 t/m 68 monterey turn right 
1  t/m  4  RV teentik opzij, draai op LV ½ re-om RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 
 
 
Begin opnieuw 
 
 

www.appaloosacountrydancers.nl  
 

 
 

 

http://www.appaloosacountrydancers.nl/

