
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 447 
 

LET THE SKY FALL 
Choreograaf:  Neville Fitzgerald & Julie Harris (okt. 2012)     
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   32 
Muziek:   Adele - Skyfall 
Intro:  32 tellen, start op de zang 
Tags/Restarts:  één restart in de 4e muur 

 
 1. STEP 1 – 9: 
SIDE, ROCK BACK WITH ¼ TURN L., ½ TURN L., STEP, ½ TURN L., STEP, ½ TURN R., ½ TURN R., ½ TURN R., ¼ TURN R., CROSS 
1. LV stap opzij 
2.&.3. RV zet achter, gewicht terug op LV, draai ¼ linksom en RV stap achter 
4.&.5. draai ½ linksom en LV stap voor, RV stap voor, draai op RV ½ linksom en LV stap voor 
6. RV stap voor 
7.&. draai ½ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor 
8.&.1. draai ½ door en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij, LV zet gekruist voor RV  [6] 
 
 2. STEP 10 – 17: 
RECOVER, & CROSS, ⅜ TURN R. TOGETHER, CROSS, SIDE ROCK WITH CROSS, ¼ TURN R., ½ TURN R., ¼ TURN R. 
2.&.3. gewicht terug op RV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
4.5. op RV draai ⅜ rechtsom en LV stap naast RV (gew. RV), LV stap gekruist voor RV 
6.&.7. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
8.&.1. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor, draai ¼ door en LV stap opzij [9] 
 
 3. STEP 18 – 25: 
ROCK BEHIND WITH ⅛ TURN R., MAMBO STEP, ½ TURN R., STEP, PIVOT ½ TURN L. WITH TOGETHER & SWEEP ⅝ TURN L. 
2.&.3. RV  zet gekruist achter LV, gewicht terug op LV, draai ⅛ rechtsom en RV stap voor [10.30] 
4.&.5. LV zet voor, gewicht terug op RV, LV stap achter 
6.7. draai ½ rechtsom en RV stap voor, LV stap voor [4.30] 
8.&.1. RV stap voor, draai ½ linksom, RV stap naast LV en zwaai LV rond en maak ⅝ draai linksom  [3] 
 
 4. STEP 26 – 32: 
SAILOR STEP, OUT, OUT, BALL CROSS, SIDE ROCK, CROSS-SIDE-1/2 TURN R. TOGETHER 
2.&.3. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
4.5. RV stap schuin rechts voor, LV stap schuin links voor 
&.6. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 
&.7. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
&.8.&. RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij, op LV draai ½ rechtsom en RV stap naast LV  [3] 
 
 
RESTART: 
In de 4e muur dans t/m tel 16& (¼ turn r., ½ turn r) 
Begin de dans opnieuw met een ¼ draai rechtsom naar de start muur (die zou je anders ook maken maar nu word het weer tel 1) 
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