
Speak With Your Heart 
 
Country  :Four wall line dance (cha cha) 
Choreografie :Peter Metelnick & Alison Biggs 
Muziek  :Don’t tell me you’re not in love – Collin Raye 
Niveau  :2 
Tellen  :32 
2e vertaling :Huib van der Veen 

Note  :Na de 4e muur (12:00) komt er een brug; Danst de eerste 6 tellen van de dans en daarna, 
1    +    2  ½ turn left, ¼ turn left, sync. together 
1  +  2  & draai op RV ½ linksom, draai op LV ¼ linksom RV stap opzij, & LV sluit bij RV 
  Begin de dans weer opnieuw (let op de telling, het is een cha cha) 

Note  :Finish; Na de 9
e
 muur dans je de eerste 5 tellen daarna, 

6  t/m  1  pivotturn left, shuffle fwd, hold 
6    +    7  RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom 
8    &    1  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

 
1  t/m  8  side, crossrock, chassé ¼ turn left, militaryturn, travelingcross 
1  t/m  3  RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rock terug op RV 
4    &    5  LV stap links opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ linlsom voor (9:00) 
6    +    7  RV stap voor, RV+LV draai ¼  linksom (6:00) 
8    &    1  RV stap gekruist over LV, & LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV 
 
9  t/m  16 siderock, sailorstep, across behind, sync. ¼ turn left, step fwd, rockstep fwd 
2    +    3  LV stap opzij, rock terug op RV 
4    &    5  LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij, LV stap iets schuin opzij voor 
6    &    7  RV stap gekruist achter LV, & LV stap ¼ linksom voor, RV stap voor (3:00) 
8    +    1  LV stap voor, rock terug op RV 
 
17 t/m 24 traveling pivot bkw, coasterstep, sync. Square rhumba (finisht in next block) 
2    +    3  draai op RV ½ linksom LV stap voor (9:00), draai op LV ½ linksom RV stap achter (3:00) 
4    &    5  LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
6  & 7 + 8 RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap voor, LV stap opzij (deze rhumba box wordt in het volgende blok afgemaakt)  
 
25 t/m 32 (finisht the square rhumba), run bkw, coasterstep, militaryturn left, ¼ turn left, sync. Together 
1  t/m  3  (maak de rhumba box af) RV sluit bij LV, LV stap achter, RV stap achter 
4    &    5  LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
6 t/m 8 & RV stap voor, RV+LV draai ¼ linksom (sway heupen)(12:00), draai op LV ¼ linksom RV stap opzij ( 9:00),      
                               LV sluit bij RV 
 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
Aangesloten bij  St.dcwd   
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