
The Last Waltz 

 

Country   :Four wall line dance (waltz) 

Choreografie  :Charles R.S. Bowring 

Muziek   :The last waltz – Rodney Crowel                                                                           

Niveau   :2                                                                                                                                    Aangesloten bij  St.dcwd 

Tempo   :96 BPM 

Tellen   :48 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note   :Dans de dans in Rice and Fall  

 
1  t/m  6   across, 2x diagonal touches right, across behind, ¼ left basic step fwd 

1  t/m  3   LV stap gekruist over RV, RV teentik schuin voor, RV teentik schuin voor 

4  t/m  6   RV stap achter LV, draai op RV ¼ linksom LV stap voor, RV sluit bij LV (9:00) 

 

7  t/m  12  across, 2x diagonal touches right, across behind, ¼ left basic step fwd 

1  t/m  3   LV stap gekruist over RV, RV teentik schuin voor, RV teentik schuin voor 

4  t/m  6   RV stap achter LV, draai op RV ¼ linksom LV stap voor, RV sluit bij LV (6:00) 

 

13 t/m 18  basic waltz step fwd, basic ½ turn left 

1  t/m  3   LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap op plaats 

4  t/m  6   RV stap achter, draai op RV ½ linksom LV sluit bij RV, RV stap voor (12:00) 

 

19 t/m 24  basic waltz step fwd, slow coasterstep 

1  t/m  3   LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap op plaats 

4  t/m  6   RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor 

 

25 t/m 30  step fwd, ½ turn left with rondé, touch, slow coasterstep 

1  t/m  3   LV stap voor, draai op LV ½ linksom RV zwaai rond, RV teentik naast LV (6:00) 

4  t/m  6   RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor 

 

31 t/m 36  step fwd, ½ turn left with rondé, touch, slow coasterstep 

1  t/m  3   LV stap voor, draai op LV ½ linksom RV zwaai rond, RV teentik naast LV (12:00) 

4  t/m  6   RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor 

 

37 t/m 42  crossrock, side, crossrock, ¼ turn right fwd 

1  t/m  3   LV stap gekruist over RV, rock terug op RV, LV stap opzij 

4  t/m  6   RV stap gekruist over LV, rock terug op LV, RV stap ¼ rechtsom voor (3:00) 

 

43 t/m 48  pivotturn right, step fwd, rockstep fwd, step bkw 

1  t/m  3   LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor (9:00) 

4  t/m  6   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter 

 

Begin opnieuw 
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