
Cold Cold Heart 

Choreograaf:   Brian en Linda 

Soort Dans:  4 wall line dance 

Niveau:  Inprover 

Tellen:   64 

Info:   Intro 36 tellen  

Muziek:  Cold Cold Heart by Alan Gregory  /  Conny Lee 

 

JAZZ BOX MET TOE STRUTS  

1 - 4 RV tik gekruist teen voor LV,  zet hak neer , LV tik teen achter, zet hak neer  

5 - 8 RV tik teen voor, zet hak neer,  LV tik teen naast RV, zet hak neer. 

 

FORWARD HEELS, BACK STEPS, VOORUIT HEELS, BACK STEPS  

9 - 12 RV stap hak voor , LV stap hak voor, RV stap achter, LV stap achter ( uit, uit, in, in) 

13-16 RV stap hak voor,  LV stap hak voor,  RV stap achter, LV stap terug  ( uit, uit, in, in)  

 

SIDE BEHIND X 3, RIGHT SIDE ROCK, ¼ draai linksom  

17-20 RV stap opzij , LV kruis achter LV, stap opzij , LV kruis achter  

21-24 Stap rechts opzij  , LV kruis achter, RV rock opzij, stap ¼ links (gew.op links)   

voor de styling stap op hak op stappen 17,19,21  

 

RIGHT &  LEFT LOCKSTEPS, HOLD 

25-28 RV stap voor, lock achter RV, RV stap voor, rust 

29-32 LV stap voor, RV lock achter, LV stap voor, rust  

Alternatieve stappen 29-31 kan volledige triple rechtsom 

 

SIDE TOUCHE , ¼ MONTEREY, SIDE STEP, HOLD  

33-34 RV tik opzij, RV tik naast LV  

35-36 RV tik opzij, het maken van een ¼ rechtsom stap op de plaats  

37-40 LV tik opzij, LV tik naast , LV stap opzij, rust    

 

RIGHT & LEFT VAUDEVILLES 

41-44 RV kruis over, LV stap opzij, RV tik hak rechts iets naar voren, stap op de plaats  

45- 48 LV kruis over, RV stap opzij, LV tik hak naar links iets naar voren, LV stap op de plaats  

 

ROCKSTEP FORW. & BACK , HEEL GRIND TURN ¼ RIGHT  

49-52 RV rockvoor,  rock terug, rock achter, rock terug  

53 -54 RV Rock  hieldraai ¼ rechtsom, LV stap achter  

55-56 RV rock achter, gewicht terug op links  

 

CHARLESTON STEPS  

57-60 Swing rechts voor tik teen aan, rust, RV stap achter, rust  

61-64 Swing links achter tik teen aan, rust, LV stap voor,  

 

eindigen met RV rockstep 1/4 rechtsom na tel 40 

 



 


