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Sway 

Choreografie : onbekend 
Type dans    : Partner dance; Nivo 1; 16 Counts; 80-90 BPM 
Muziek         : Here In The Real World - Alan Jackson 
Bron             :  

Beginpositie: Heer staat achter de dame, beiden kijken naar de buitenkant van 
de zaal.  
De heer houdt de handen van de dame vast boven haar schouders, 
maar laat deze er niet op rusten (Indian Position). 

    
STEP SIDE, TOUCH 3X  
1 LV stap opzij  
2 RV tik aan naast LV 
3 RV stap opzij 
4 LV tik aan naast RV 
5 LV stap opzij 
6 RV tik aan naast LV 
   
STEP SIDE ¼ TURN RIGHT, KICK 
7 RV stap opzij en draai daarbij ¼ naar rechts 
8 LV schop voor 
   
TWO STEPS BACK, 1 STEP BACK ¼ RETURN LEFT  
9 LV stap achter 
10 RV stap achter 
11 LV stap achter en draai daarbij ¼ linksom laat linkerhand zakken en 

rechterhand gaat omhoog 
   
STEP SIDE ½ TURN LEFT 
12 RV stap opzij en draai daarbij ½ linksom laat linkerhand los en de dame 

draait onder de rechterhand door. 
 (eindig met het gezicht naar het midden van de zaal) 
    
CROSS STEP 
13 LV stap gekruist achter RV en zak door de knieën strek daarbij rechterhand 

schuin naar beneden 
   
HEER: ½ TURN RIGHT IN TWO STEPS 
14 RV stap opzij en draai daarbij ¼ rechtsom en til rechterhand op 
15 LV stap opzij en draai daarbij ¼ rechtsom (gezicht is nu naar de 

buitenkant van de zaal) 
   
CROSS STEP 
16 RV stap gekruist achter LV en pak linkerhand van dame 
    
Begin opnieuw 
   
DAME: 1½ TURN RIGHT IN 3 STEPS 
14 RV stap opzij met ½ draai rechtsom onder de rechter arm van de heer door 
15 LV stap opzij met ½ draai rechtsom onder de rechter arm van de heer door 
16 RV stap opzij met ½ draai rechtsom en pak linkerhand heer. (gezicht is nu 

weer naar de buitenkant van de zaal gericht. 
   
Begin opnieuw 


