
LET IT BE ME 
 

Choreografie: Tonnie Vos Muziek:        Don’t close your eyes 
Soort dans: 4 muurs linedans Artiest:         Allan Jackson 
Niveau”: Intermediate   
Tellen: 32  

 

Intro 16 tellen 

 

R Toe fw ,point rock behind big step r  rock behind ¼ l   ½ turn l 2x 
1-2 Rv tik teen voorwaarts  tik teen rechts opzij 

3&4 Rv rock achter lv gewicht terug op lv  Rv grote stap naar rechts 

5&6 Lv rock achter rv gewicht terug op rv  Lv stap ¼ linksom (9) 

7-8 Rv ½ draai l stap achter  lv ½ draai l stap voor 

   

Rock ¼ r cross shuffle ½ turn left mambo  
1&2 Rv rock voor gewicht terug op lv  rv ¼ draai rechtsom (12) 
3&4 Lv kruis over rv, Rv stap naar rechts Lv kruis over rv 
5&6 Rv ¼ linksom stap achter lv Lv¼ linksom stap opzij  Rv kruis over lv (6) 
7&8    Lv rock links gewicht terug op rv  *Lv tik naast rv 
   
Sway lr behind side across  chasse ¼ r  mambo 
1-2 Zwaai heup links zwaai heup rechts   
3&4 Lv stap achter rv  Rv stap rechts Lv stap achter rv   
5&6 Rv stap rechts Lv naast rv Rv ¼ draai rechts (9) 
7&8 Lv rock voor gewicht terug op rv Lv stap naast rv 
   
Sweep bw sweep bw 1/8 turn left rock bw into shuffle fw mambo 3/8 turn r rock ¼ turn links 
1-2& Zwaai rv achter Zwaai lv achter Lv rock achter 1/8 draai l gewicht terug op rv (7:30) 
3&4 Lv stap voor Rv naast lv Lv stap voor 
5&6 Rv rock voor gewicht terug op lv Rv 3/8 draai rechtsom stap voor(12) 
7&8 Lv rock voor gewicht terug op rv Lv ¼ draai linksom stap voor(9) 
    
    
*Restart: in de 8ste muur 16 tellen*Lv  ipv tik naast rv,sluit lv naast rv en begin opnieuw 
 


