
Dreaming 

 
Partner Dance 
Choreografie: Tilly Benraadt 
Muziek: Let That pony Run Artiest: Pam Tillis 
Niveau: 1                                       32 Tellen 
Start in de Indian Position 

 
Bridge: na de dans 4 x in zijn geheel te hebben gedaan is er een bridge van 12 tellen: 
            Dame en Heer: 2 x jazzbox met scuff, electric rock 
1 t/m 4     RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap rechts opzij, LV scuff naar voor 
5 t/m 8     LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap links opzij, RV scuff naar voor 
9 t/m 12   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
 
 
 
1 t/m 8     Dame en Heer: rhythmsteps, turning vine ¼ left, cross toetouch 
1 t/m 4      RV stap rechts opzij, LV teentik naast RV, LV stap links opzij, RV teentik naast LV 
5 + 6          RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV 
7 + 8          RV stap ¼ linksom achter, LV teentik gekruist over RV (je staat nu LOD in sweetheart pos.) 
 
9 t/m 16 Dame en Heer: jivewalk, jazzbox 
1 t/m 4      LV stap gekruist over, RV teentik rechts opzij, RV stap gekruist over, LV teentik links opzij  
5 t/m 8       LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap links opzij, RV teentik naast LV  
 
17 t/m 24   Dame: diag.rolling vine, touch (right and left)  Heer: diag.vine, touch (right and left) 
                     Handen: 1 t/m 4 links los en rechts vast, 5 t/m 8 rechts los en links vast. 
Dame: 
1 + 2         RV stap 1/3 rechtsom schuin rechts voor, LV stap 1/3 rechtsom door (schuin rechts voor)  
3 + 4         RV stap 1/3 rechtsom door (schuin rechts voor), LV teentik naast RV 
5 + 6         LV stap 1/3 linksom schuin links voor), RV stap 1/3 linksom door (schuin links voor)  
7 + 8         LV stap 1/3 linksom door (schuin links voor), RV teentik naast LV 
Heer:  
1 + 2         RV stap rechts schuin voor, LV stap gekruist achter RV 
3 + 4         RV stap rechts schuin voorj, LV teentik naast RV 
5 + 6         LV stap links schuin voor, RV stap gekruist achter LV 
7 + 8         LV stap links schuin voor, RV teentik naast LV  
 
25 t/m 32   Dame en Heer: elektric rock, pivotturn left, military turn left 
1 t/m 4    RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
5 + 6       RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom ( op 5 rechterhand loslaten)  
7 + 8       RV stap voor, RV + LV draai ¼ linksom  
                 (op 8 handen weer vast en de heer komt weer achter de dame)   
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