
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: gezien bij Hannie in Velsen  458 
 

 TIL FOREVER 
Choreograaf:  Audrey Watson        
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   64 
Muziek:   Helene Fischer - From here til forever 
Intro:  36 tellen 
Tags/Restarts:  Tijdens de 3e muur, na tel 24 

 
 1. STEP 1 – 8: 
STEP, ¼ TURN R., LOCK STEP BACK, ROCK BACK, SHUFFLE 
1.2. RV stap voor, draai ¼ rechtsom en LV stap achter 
3.&.4. RV stap achter, LV haak voor RV, RV stap achter 
5.6. LV zet achter, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor         [3] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
STEP, ¼ TURN R., COASTER STEP, DOROTHY STEP, LOCK STEP 
1.2. RV stap voor, draai ¼ rechtsom en LV stap achter 
3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV stap diagonaal links voor, RV haak achter LV, LV stap diagonaal links voor 
7.&.8. RV stap diagonaal rechts voor, LV haak achter RV, RV stap diagonaal rechts voor     [6] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
CROSS ROCK, CHASSE, CROSS ROCK, SAILOR STEP ¼ TURN R. 
1.2. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 
5.6. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV 
7.&.8. RV stap gekruist achter LV, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, RV stap opzij     [9] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
WALK 2X, HEEL-BALL-STEP, SIDE ROCK CROSS SHUFFLE 
1.2. LV stap voor, RV stap voor 
3.&.4. LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV      [9] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
SIDE, ¼ TURN L., HEEL, HOLD, HEEL SWITCHES, HOLD 
1.2.3.4. RV stap opzij, draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV tik hak voor, rust 
&.5.&.6. RV stap naast LV, LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV tik hak voor 
&.7.8. RV stap naast LV, LV tik hak voor, rust         [6] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
& TOUCH, KICK, COASTER STEP, WALK 2X, HEEL-BALL-STEP 
&.1.2. LV stap naast RV, RV tik naast LV, RV schop voor 
3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV stap voor, RV stap voor 
7.&.8. LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV stap voor        [6] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
ROCK STEP, SHUFFLE BACK ½ TURN L., SHUFFLE ½ TURN L., ROCK BACK 
1.2. LV zet voor, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap ¼ linksom achter, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom door 
5.&.6. RV stap ¼ linksom voor, LV sluit bij RV, RV stap ¼ linksom door 
7.8. LV zet achter, gewicht terug op RV         [6] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
SIDE, DIP POINT 2X, & JAZZ BOX 
1.2. LV stap opzij en zak iets door je knieën, RV tik opzij 
3.4. RV stap opzij en zak iets door je knieën, LV tik opzij 
&.5.6.7.8. LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor    [6] 
 
 
RESTART: 
In de 3e muur maak van tel 23 & 24 (sailor step ¼ turn r.) een sailor step met touch en begin daarna de dans opnieuw   
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