
82  Waltz Across Texas
Choreografie : Lois and John Nielson
Soort : Partner-dance (Positie: line-sweetheart-1 wall)
Niveau : beginner/gemiddeld
Tempo : 118 tellen/min
Tellen : 48
Muziek : Waltz Across Texas – Ernest Tubb

Heer en dame
1 LV kruis voor LB naar rechts 
2 RV sluit aan    43 LV stap ¼ naar voor  Houd hier bij elkaar handen vast
3 LV stap op plaats                    44 RV volgt LV en stap nog eens 1/4 naar links voor
4 RV kruis voor RB naar links    Duw met RH tegen R-schouder van dame om de kwart slag te maken
5 LV sluit aan    45 LV sluit aan
6 RV stap op plaats    46 RV stap naar achter
7 LV stap naar voor    47 LV sluit aan
8 RV sluit aan    48 RV stap op plaats
9 LV stap op plaats
10 RV stap naar voor    Begin opnieuw en veel plezier
11 LV sluit aan
12 RV stap op plaats

13 LV stap naar achter
14 RV sluit aan
15 LV stap op plaats
16 RV stap naar achter
17 LV sluit aan
18 RV stap op plaats

Heer Dame
19 LV stap naar links opzij 19 LV stap kwart slag naar links
20 RV kruis achter LB opzij 20 RV stap 1/4 naar links
21 LV stap naar links opzij 21 LV stap 1/4 naar links

Heer en dame
22 RV kruis voor LB links opzij  (Heer stapt iets naar achter, de dame komt voor te staan.)
23 LV stap naar links opzij
24 RV kruis achter LB opzij  (Heer staat nu achter dame.)
25 LV stap naar links opzij
26 RV sluit aan
27 LV stap op plaats

Heer Dame
28 RV stap naar rechts opzij 28 LV stap ¼ links
29 LV kruis achter RB opzij 29 RV stap ¼ links
30 RV stap naar rechts opzij 30 LV stap ¼ links

Heer en dame
31 LV kruis voor RB rechts opzij  (Heer gaat naast dame staan)
32 RV stap naar rechts opzij
33 LV kruis achter RB opzij  (Heer staat naast dame)
34 RV stap naar rechts opzij
35 LV sluit aan
36 RV stap op plaats (Laat de RH op schouder van dame los en houdt LH vast)
37 LV stap ¼ links voor (Tilt de RH op en ga er onder door)
38 RV volgt LV en stap ¼ naar links voor
39 LV sluit aan RV
40 RV stap naar achter  Neem de RH van dame op schouder
41 LV sluit aan RV
42 RV stap op plaats


