
 

Bron: Gezien in Engeland  Dancin’ Cowgirls  
           Word ieder jaar gedanst, tijd dat ik hem leer 179 

ALL WEEK LONG 
(7 NIGHTS TO ROCK) 

Choreograaf:  Peter Metelnick (aug. 1998)      
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   48 
Muziek:   BR5-49 – Seven nights to rock 
Intro:  20 tellen (start op de zang) 

 
 
 
 1. STEP 1 – 8: 
VINE, SCUFF, CROSS ROCK 2X 
1.2.3.4. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV veeg hak over de vloer 
5.6. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
7.8. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV      [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, 1¼ TURN L., SCUFF 
1.2. LV stap opzij, RV tik naast LV 
3.4. RV stap opzij, LV tik naast RV 
5.6. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achter 
7.8. draai ½ door en LV stap voor, RV veeg hak over de vloer       [9] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, BACK 3X, HITCH 
1.2. RV stap voor, LV veeg hak over de vloer 
3.4. LV stap voor, RV veeg hak over de vloer 
5.6.7.8. RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, til L-knie op       [9] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
COASTER STEP, SCUFF, JAZZ BOX ¼ TURN R. 
1.2.3.4. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor, RV veeg hak over de vloer 
5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap ¼ rechtsom, LV stap naast RV   [12] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
½ MONTEREY TURN, CROSS STRUT, SIDE STRUT 
1.2.3.4. RV tik opzij, draai ½ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV 
5.6. RV zet gekruist voor LV, laat hiel zakken 
7.8. LV zet opzij, laat hiel zakken            [6] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
CROSS ROCK, ¼ TURN R., HITCH, LOCK STEP, FLICK WITH SLAP 
1.2.3.4. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV stap ¼ rechtsom, til L-knie op 
5.6.7. LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor 
8. kruis R-been achter L-been en tik met L-hand RV aan        [9] 
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