
Hearts Of Fire 

 
2 Wall line dance 
Choreografie: Richard Meurink  
Muziek: Hearts Of Fire Artiest: Common Linnets 
Niveau: 2                                        32 Tellen   
     

 
1 t/m 8 vine right, rondé, jazzbox end across   

1 t/m 4 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV rondé 
5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 
  

9 t/m 16 modifiëd turning vine with drag, rockstep fwd, toestrut bkw   
1 t/m 4 LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, LV draai ¼ linksom en RV sleep bij 
5 t/m 8 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter op bal v. voet, RV zet hak neer 

  
17 t/m 24 step behind, ½ turn left, jive walk, militaryturn left 
1 t/m,4 LV stap achter op bal v. voet, LV + RV draai ½ linksom, RV stap gekruist over LV, LV teentik opzij 

5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV teentik opzij, RV stap voor LV, RV + LV draai ¼ linksom 
 
25 t/m 32 rockstep fwd, step behind, ½ turn right, slow traveling crossteps, hold  

1 t/m 4 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter op bal v. voet, RV + LV draai ½ rechtsom 
5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rust  
 

 

Bridge: na de 3de keer 
                
1 t/m 8 jazzbox, hold, jazzbox, hold 

1 t/m 4 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, rust 
5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap opzij, rust  
 

9 t/m 16 rythm step in ¼ turn left 
1 t/m 4 RV stap ¼ linksom opzij, LV teentik naast, LV stap ¼ linksom voor, RV teentik naast  
5 t/m 8 RV stap ¼ linksom opzij, LV teentik naast, LV stap ¼ linksom voor, RV teentik naast  

 
 

Tag: tijdens de 9de keer na tel 24. Voeg de volgende 16 tellen toe en start opnieuw 
 
1 t/m 8 jazzbox, hold, jazzbox, hold 

1 t/m 4 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, rust 
5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap opzij, rust  
 

9 t/m 16 rythm step in ¼ turn left 
1 t/m 4 RV stap ¼ linksom opzij, LV teentik naast, LV stap ¼ linksom voor, RV teentik naast  
5 t/m 8 RV stap ¼ linksom opzij, LV teentik naast, LV stap ¼ linksom voor, RV teentik naast  
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