
Quarter After One 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Levi J. Hubbard 

Muziek   :Need you now – Lady Antebellum 

Niveau   :2 

Tempo   :108 BPM                                                                                                                 Aangesloten bij St. dcwd 

Tellen   :56 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note;   :Er komt een brug na de dans 2 keer gedanst te hebben 

1  t/m  4   Rhytym steps with snap fingers 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV teentik naast RV knip vingers, LV stap opzij, RV teentik naast LV knip vingers 

 
 

1  t/m  8   siderock, travelingcross, ½ turn right, shuffle fwd 

1    +     2  RV stap opzij, rock terug op LV 

3    &    4   RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 

5    +     6  draai op RV ¼ rechtsom LV stap achter, draai op LV ¼ rechtsom RV stap opzij 

7    &    8   LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

 

9  t/m  16  rockstep fwd, run bkw, coasterstep, step fwd 

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

5  t/m  8   RV stap achter, LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor, RV stap voor 

 

17 t/m 24  siderock, travelingcross, ½ turn left, shuffle fwd 

1    +     2  LV stap opzij, rock terug op RV 

3    &    4   LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

5    +     6  draai op LV ¼ linksom RV stap achter, draai op RV ¼ linksom LV stap opzij 

7    &    8   RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

 

24 t/m 32  rockstep fwd, run bkw, coasterstep, step fwd 

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

5  t/m  8   LV stap achter, RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor, LV stap voor 

 

33 t/m 40  crossrock, sway right and left, chasse, across, twistturn ¾ turn right 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, rock terug op LV, RV stap opzij schouders rechts, links 

5  t/m  8   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, LV+RV draai ¾ rechtsom 

 

41 t/m 48  sync. lockstep fwd, pivotturn left, chasse ½ turn left, coasterstep 

1    &    2   LV stap voor, & RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor 

3    +     4  RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom 

5    &    6   RV stap ¼ linksom opzij, & LV sluit bij RV, RV stap ¼ linksom achter 

7    &    8   LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 

 

49 t/m 56  jazzbox, rolling vine right, across 

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

5  t/m  8   RV stap ¼ rechtsom voor, draai op RV ¼ rechtsom door LV stap opzij, draai op LV ½ rechtsom RV stap  

                                               opzij, LV stap gekruist over RV 

 

Begin opnieuw  

 

 


