
 

Fall In Love                            Dansnummer: 493    

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Pat Stott 

Muziek   :Never gonna fall in love – Tim Redmond 

Tempo   :144 BPM 

Niveau   :1-2 

Tellen/Passen  :32 

 
Note; Brug  :Na de 8

e
 keer de dans gedanst te hebben komt er een brug, 

1  t/m  8   electricrock with head movements 

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

5  t/m  8   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 

 

9  t/m  16  2x paddle 1/8 turn left, sync. split, hold and clap, hipbump right and left 

1  t/m  4   RV stap schuin voor, RV+LV draai 1/8 linksom, RV stap schuin voor, RV+LV draai 1/8 linksom 

5  t/m  8   & RV schuin voor, LV stap schuin voor, rust en klap, heupen rechts, heupen links 

 
Finish    :Dans de 11

e
 keer t/m tel 24 (tel 8 van het 3

e
 blok) muziek wordt langzamer, pas tempo aan 

   Eindig met,  1  t/m  4 slow twistturn ¾ turn left, side (12:00) 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, RV en LV draai in 2 tellen ¾ linksom, RV grote stap opzij 

 
1  t/m  8   zigzag with a kick fwd (right and left) 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV schop links voor 

5  t/m  8   LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV schop rechts voor 

 

9  t/m  16  run fwd, pivot ½ turn with a flick, run fwd, scuff 

1  t/m  4   RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor, draai op RV ½ rechtsom LV til enkel opzij omhoog 

5  t/m  8   LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor, RV schop over de vloer 

                                                

 

17 t/m 24  electricrock with head movements 

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

5  t/m  8   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 

 

25 t/m 32  2x paddle 1/8 turn left, sync. split, hold and clap, hipbump right and left 

1  t/m  4   RV stap schuin voor, RV+LV draai 1/8 linksom, RV stap schuin voor, RV+LV draai 1/8 linksom 

5  t/m  8   & RV schuin voor, LV stap schuin voor, rust en klap, heupen rechts, heupen links (3:00) 

 

Begin opnieuw 
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