
Once Upon A Time                  Dansnummer: 465 

 

Country :2 wall line dance 

Choreografie :V. Fisher & T. Lawrence 

Muziek  :The story of my life – Dave Sheriff 

Niveau  :1 

Tempo  : 

Tellen  :48 

2e vertaling :Corry Vierhout 

 

 

1  t/m  8  vine right, siderock, travelling cross step 

1  t/m  4  RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

5    +    6  RV stap opzij, rock terug op LV 

7    &   8  RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 

  

9 t/m 16 vine left, siderock, travelling cross step 

1  t/m  4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 

5    +    6  LV stap opzij, rock terug op RV 

7    &   8  LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

 

17 t/m 24 rockstep fwd, coasterstep, rockstep fwd, ½ trippleturn left 

1    +    2  RV stap voor, rock terug op LV 

3    &   4  RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 

5    +    6  LV stap voor, rock terug op RV 

7    &   8  LV stap ¼ li-om op de plaats, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ li-om op de plaats 

 

25 t/m 32 rockstep fwd, coasterstep, rockstep fwd, ½ trippleturn left 

1    +    2  RV stap voor, rock terug op LV 

3    &   4  RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 

5    +    6  LV stap voor, rock terug op RV 

7    &   8  LV stap ¼ li-om op de plaats, & RV sluit bij RV, LV stap ¼ li-om op de plaats 

 

33 t/m 40 side toe strut, cross toe strut, toe strut ¼  turn right,  toe strut fwd ( all with snaps ) 

1  t/m  4  RV stap op tenen opzij, RV zet hak neer, LV stap op tenen gekruist over RV, LV zet hak neer 

5  t/m  8  RV stap op tenen ¼ re-om voor, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer   

  ( tijdens het neerzetten van de hak knip je met je vingers ) 

 

41 t/m 48 rockstep fwd, coasterstep, rockstep fwd, ¾ trippleturn left 

1    +    2  RV stap voor, rock terug op LV 

3    &   4  RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 

5    +    6  LV stap voor, rock terug op RV 

7    &   8  LV stap ¼ li-om op de plaats, & RV stap ¼ li-om op de plaats, LV stap ¼ li-om op de plaats 

 

 

Begin opnieuw 

 

Aangesloten bij  St. dcwd  
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