Next Day
Choreograaf : Audrey Watson
Soort Dans : Four wall line dance
Niveau : 1
Tellen : 32 Video
Muziek : When Tomorrow Comes Artiest : Ann Tayler (CD: Home To Louisiana)
Tempo : 124 BPM
Info : Start op zang
Heel ball cross, side, rock,
heel ball cross, side, rock
01
RV tik hak voor
&
RV stap naast LV
02
LV kruis over RV
03
RV stap rechts opzij (rock)
04
LV gewicht terug
05
RV tik hak voor
&
RV stap naast LV
06
LV kruis over RV
07
RV stap rechts opzij (rock)
08
LV gewicht terug
Cross ¼ turn, coaster cross,
side hold & clap, & side, touch & clap
01
RV kruis over LV
02
LV ¼ draai rechtsom, stap achter
03
RV stap achter
&
LV stap naast RV
04
RV kruis over LV
05
LV stap links opzij
06
Rust & klap
&
RV stap naast LV
07
LV stap links opzij
08
RV tik naast LV en klap

¼ Turn touch, ¼ turn touch,
chassé ¼ turn, step pivot ½ turn
01
RV ¼ draai rechtsom, stap voor
02
LV tik naast RV en klap
03
LV ¼ draai rechtsom, stap links opzij
04
RV tik naast LV en klap
05
RV stap rechts opzij
&
LV stap naast RV
06
RV ¼ draai rechtsom en stap voor
07
LV stap voor
08
RV+LV ½ pivotturn rechtsom
Walk, walk, kick ball step,
fwd rock, triple ¾ turn left
01
LV stap voor
02
RV stap voor
03
LV kick voor
&
LV stap naast LV
04
RV stap voor
05
LV stap voor (rock)
06
RV gewicht terug
07
LV ¼ draai linksom en stap opzij
&
RV ¼ draai linksom en stap voor
08
LV ¼ draai linksom en stap opzij
Begin opnieuw
Tag: Aan het einde van muur 2, 4 en 6
Rocking chair
01
RV stap voor (rock
02
LV gewicht terug
03
RV stap achter (rock)
04
LV gewicht terug

