
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: gezien op de western experience  481 
 

CELTIC TEARDROPS 
Choreograaf:  Maggie Gallagher (juni 2013)       
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   32 
Muziek:   Emmelie de Forest – Only teardrops 
Intro:  36 tellen (19 sec.) 
Tags/Restarts:  één tag (na de 3e muur) en één restart (in de 7e muur) 

 
 
 
 1. STEP 1 – 8: 
CROSS ROCK, & CROSS ROCK, & CROSS ROCK, SIDE ROCK, CROSS, BACK 
1.2. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV 
&.3.4. RV stap opzij, LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
&.5.&. LV stap opzij, RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV 
6.&. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter       [12] 
 
 2. STEP 9 – 15: 
& CROSS, SIDE, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK WITH ¼ TURN L., STEP 
&.1.2. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
3.&.4. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
5.6.7. RV zet opzij, draai ¼ linksom en breng gewicht op LV, RV stap voor        [9] 
 
 3. STEP 16 – 24: 
LOCK STEP, PIVOT ½ TURN L, STEP, FULL TURN R., POINT & POINT 
8.&.1. LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor 
2.3.4. RV stap voor, draai ½ linksom, RV stap voor 
5.&.6. LV stap ¼ rechtsom voor, RV stap ½ rechtsom door, LV stap ¼ rechtsom door 
7.&.8. RV tik opzij, RV stap naast LV, LV tik opzij           [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
& ROCK STEP, & HEEL SWITCHES, & ROCK STEP, COASTER STEP 
&.1.2. LV stap naast RV, RV zet voor, gewicht terug op LV 
&.3.&.4. RV stap naast LV, LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV tik hak voor 
* R *[9] Tijdens de 7e muur: begin de dans opnieuw 
&.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          [3] 
* TAG *[9]  Na de 3e muur: voeg 4 tellen tag toe (eerste 4 stappen van de dans) en begin de dans opnieuw 
 
 
TAG: 
CROSS ROCK & CROSS ROCK &  
1.2.&. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV stap opzij 
3.4.&. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV, LV stap opzij 
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