
Loving You Is Fun                 Dansnummer: 441 

 
Country  :three wall line dance  
Choreografie :Corry Vierhout  
Muziek  :Loving you is fun – Easton Corbin  
Niveau   :1   
Tempo   :110 BPM 
Tellen   :32   
 

 
Note;   brug na de 3

e
 en 6

e
 muur;           

 
1 t/m 8   2x toe strut fwd, elektricrock ¼ right 
1 t/m 4   RV stap voor op bal van voet, RV zet hak neer, LV stap voor op bal van voet, LV zet hak neer 
5 t/m 8   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap ¼ re-om achter, rock terug op LV 
 
9 t/m 12 2x toe strut fwd 
1 t/m 4  RV stap voor op bal van voet, RV zet hak neer, LV stap voor op bal van voet, LV zet hak neer 
 
 

 
Note;  finish:na de 9

e
 muur 

 
  Dans tel 1 t/m 16 ( blok 1 en 2 ), voeg dan toe 
  2x toe strut fwd 
  RV stap voor op bal van voet, RV zet hak neer, LV stap voor op bal van voet, LV zet hak neer 
 

 
 
1 t/m 8   rockstep fwd, coasterstep, rockstep fwd, chasse ½  turn left 
1 t/m 4   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 
5 t/m 6   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ li-om opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼  li-om voor 
 
9 t/m 16  pivotturn left, shuffle fwd, militaryturn right, shuffle fwd  
1 t/m 4   RV stap voor, RV + LV draai ½ li-om, RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor  
5 t/m 8   LV stap voor, LV + RV draai ¼ re-om, LV stap voor, & RV schuif bij RV, LV stap voor  
 
17 t/m 24  military turn left, travelling cross, siderock, sailorstep  
1   +   2   RV stap voor, RV + LV draai ¼ li-om 
3   &  4   RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 
5 t/m 8   LV stap links opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij, LV stap opzij 
 
25 t/m 32  rockstep fwd,  ¾ tripple turn right, rockstep fwd, chasse ½ turn left 
1   +   2   RV stap voor, rock terug op LV  
3   &  4   RV stap ¼ re-om op de plaats, & LV stap ¼ re-om op de plaats, RV stap ¼ re-om op de plaats 
5 t/m 8   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ li-om opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ li-om voor 
 
 
Begin opnieuw                                                                                                                          Aangesloten bij St.dcwd  
 

 

www.appaloosadancers.nl  

http://www.appaloosadancers.nl/

