
 

Bron: linedancer magazine  Dancin’ Cowgirls  
           Top 10 dance charts  171 

DANCE AGAIN 
Choreograaf:   Ria Vos     
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:   Jennifer Lopez (feat. Pitbull) – Dance again 
Intro:  48 tellen 

 
 1. STEP  1 - 8: 
STEP, KICK-CROSS-BACK, SIDE, CROSS SHUFFLE, ¼ TURN R. SHUFFLE 
1.2.&.3. LV stap voor, RV schop voor, RV stap gekruist voor LV, LV stap achter 
4.5.&.6. RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV 
7.&.8. RV stap ¼ rechtsom, LV sluit bij RV, RV stap voor 
 
 2. STEP 9 – 16: 
PIVOT ½ TURN R., & WALK, WALK, SAMBA STEP 2X 
1.2. LV stap voor, draai ½ rechtsom 
&.3.4. LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap voor 
5.&.6. RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij (iets voor), RV stap opzij (iets voor) 
7.&.8. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij (iets voor), LV stap opzij (iets voor) 
 
 3. STEP 17 – 24: 
CROSS, ¼ TURN R. BACK, & CROSS, SIDE, BEHIND, KICK-BALL-CROSS, SIDE 
1.2. RV stap gekruist voor LV, draai ¼ rechtsom en LV stap achter 
&.3.4. RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
5.6.&.7.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap schuin rechts voor, RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
 
 4. STEP 25 – 32: 
ROCK BACK, ¼ TURN R. 2X, CROSS, HOLD, & BEHIND, ¼ TURN R. 
1.2.3.4. LV zet achter, gewicht terug op RV, draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij 
5.6.&.7.8. LV stap gekruist voor RV, Rust, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom 
 
 5. STEP 33 – 40: 
SYNCOPATED ROCK STEPS, SHUFFLE BACK, POINT BACK, UNWIND ½ TURN L. 
1.2.&.3.4. LV zet voor, gewicht terug op RV, LV stap naast RV, RV zet voor, gewicht terug op LV 
5.&.6. RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap achter 
7.8. LV tik achter, draai ½ linksom en plaats gewicht op LV 
 
 6. STEP 41 – 48: 
SYNCOPATED CROSS ROCKS, CHASSE ¼ TURN L., PIVOT ½ TURN L. 
1.2.&.3.4. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV stap naast LV, LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
5.&.6. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom 
7.8. RV stap voor, draai ½ linksom 
 
 7. STEP 49 – 56: 
STEP, ½ TURN R., SHUFFLE ½ TURN R., ROCK STEP, COASTER STEP 
1.2. RV stap voor, draai ½ rechtsom en LV stap achter 
3.&.4. RV stap ¼ rechtsom achter, LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom door 
5.6. LV zet voor, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
 
 8. STEP 57 – 64: 
OUT, OUT, HEEL SWIVELS, & JAZZ BOX ¼ TURN L. 
1.2. RV stap opzij, LV stap opzij 
&.3.&.4. RV draai hiel binnen, RV zet hiel terug, LV draai hiel binnen, LV zet hiel terug 
&.5.6.7.8. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV stap ¼ linksom achter, LV stap opzij, RV stap voor 
 
TAG:  
Na de 2e muur [6] 
ROCK STEP, & HEEL DIG, HOLD, & ROCK STEP, COASTER STEP (2X) 
1.2.&.3.4. LV zet voor, gewicht terug op RV, LV stap naast RV, RV zet hak voor, rust 
&.5.6. RV stap naast LV, LV zet voor, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
 
9-16 herhaal bovenstaande met tegengestelde voeten (start met RV) 
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