
Tonight We Might   Dansnummer: 397 
  
Four wall line dance 
Choreografie: Tracie Lee 
Muziek: Tonight We Might Fall in Love Again 
Artiest: Hal Ketchum      CD: Every Little Words 
Tempo: ca. 160 BPM 
Niveau 1 
64 tellen 

 
Bridge: aan het einde van de 3e muur (3.00 uur): 
1  t/m  8 diag.step fwd, touch, diag.step bkw, touch, sidestep in hipsways 
1 t/m 4         RV stap schuin rechts voor, LV teentik naast RV, LV stap schuin links achter, RV teentik naast LV 
5 t/m 8         RV stap rechts opzij en heupen rechts, heupen links, heupen rechts, heupen links 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1  t/m  8 2x toestrut fwd, 2x kick fwd, rockstep bkw 
1  t/m  4 RV stap voor op bal v. voet, RV zet hak neer, LV stap voor op bal v. voet, LV zet hak neer 
5  t/m  8 RV schop 2x naar voor, RV stap achter, rock terug op LV 
  
9 t/m 16 pivotturn left, step fwd, hold, pivotturn right, step fwd, hold 
1  t/m  4 RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom, RV stap voor, rust 
5  t/m  8 LV stap voor, RV + LV draai ½ rechtsom, LV stap voor, rust 
  
17 t/m 24 kick diag.fwd, cross toetouch, kick diag.fwd, tog., traveling swivels right, hold 
1  t/m  4 RV schop schuin rechts voor, RV teentik gekruist over LV, RV schop schuin rechts voor, RV sluit aan 
5  t/m  8 RV + LV:  hakken rechts, tenen rechts, hakken midden, rust 
  
25 t/m 32 kick diag.fwd, cross toetouch, kick diag.fwd, tog., traveling swivels left, hold 
1  t/m  4 LV schop schuin links voor, LV teentik gekruist over RV, LV schop schuin links voor, LV sluit aan 
5  t/m  8 RV + LV: hakken links, tenen links, hakken midden, rust 
  
33 t/m 40 crossrock bkw, sidestep, hold  (right and left) 
1  t/m  4 RV stap achter LV, rock terug op LV, RV stap rechts opzij, rust 
5  t/m  8 LV stap achter RV, rock terug op RV, LV stap links opzij, rust 
  
41 t/m 48 zigzag left, hold 
1  t/m  4 RV stap achter LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV, LV stap links opzij 
5  t/m  8 RV stap achter LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV, rust 
  
49 t/m 56 siderock, across, hold, ¼ turn left, ½ turn left, step fwd, hold 
1  t/m  4 LV stap links opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 
5  t/m  8 RV stap ¼ linksom achter, LV stap ½ linksom voor, RV stap voor, rust 
  
57 t/m 64 elektricrock, pivotturn right, step fwd, hold 
1  t/m  4 LV stap voor, rock terug op RV, LV stap achter, rock terug op RV 
5  t/m  8 LV stap voor, RV + LV draai ½ rechtsom, LV stap voor, rust 
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