
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
  500 
  

I LIVED 
Choreograaf:  Ria Vos & Karl Harry Winson (Oktober 2014)     
Muren:   2 
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:   OneRepublic – I lived 
Intro:  16 tellen (start op de zang) 
Restarts:  3, R1&2 na 56 tellen in de 2e en 4e muur – R3 na 48 tellen in de 6e muur 

 
 1. STEP 1 – 8: 
ROCK BACK, FULL TURN L., SIDE ROCK WITH CROSS 2X 
1.2.3.4. RV zet achter, gewicht terug op LV, draai ½ linksom en RV stap achter, draai ½ door en LV stap voor 
&.5.6. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
7.&.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV     [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
SIDE, ⅛ TURN L 2X, SIDE, CROSS, SIDE ROCK, & ¼ TURN R., ½ TURN R. 
1.2. RV stap opzij, draai ⅛ linksom en LV stap achter 
3.&.4. draai ⅛ door en RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
&.7.8. LV stap naast RV, RV stap ¼ rechtsom, draai ½ door en LV stap achter      [6] 
 
 3. STEP 17 – 23: 
¼ TURN R., POINT, ¼ TURN L., ¼ TURN L. WITH SWEEP, SYNCOPATED JAZZ BOX 
1.2. RV stap ¼ rechtsom, LV tik opzij 
3.4. draai ¼ linksom en plaats gewicht op LV, draai ¼ door en zwaai RV van achter naar voor 
5.6.&.7. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV     [3] 
 
 4. STEP 24 – 31: 
KICK-BALL-CROSS, SIDE, ½ TURN L. SAILOR STEP WITH CROSS, SIDE, POINT 2X 
8.&.1. RV schop voor op R-diagonaal, RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 
2. RV stap opzij 
3.&.4. LV stap gekruist achter RV, draai ½ linksom en RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 
5.6.7. RV stap opzij, LV tik gekruist voor RV, LV tik opzij        [9] 
 
 5. STEP 32 – 39: 
BEHIND-SIDE-CROSS, POINT, ¼ TURN R. 2X, ¼ TURN L., PIVOT ½ TURN L. 
8.&.1. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
2.3. RV tik opzij, draai ¼ rechtsom en plaats gewicht op RV 
4.5. draai ¼ rechtsom en LV tik opzij, draai ¼ linksom en plaats gewicht op LV 
6.7. RV stap voor, draai ½ linksom          [6] 
 
 6. STEP 40 – 48: 
SHUFFLE ½ TURN L. WITH DRAG, HOLD, BALL-STEP-HITCH, COASTER STEP, POINT 2X 
8.&.1. RV stap ¼ linksom voor, LV sluit bij RV, RV grote stap achter en sleep LV naar RV 
2.  rust en sleep LV tot naast RV 
&.3.4. LV stap naast RV, RV stap voor, til L-knie op 
5.&.6. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
7.8. RV tik voor, RV tik opzij         [12] 
 
* R3 *[6] Tijdens de 6e muur: begin de dans opnieuw 
 
 7. STEP 49 – 56: 
BACK, SWEEP, BACK, SWEEP, COASTER STEP, ½ TURN L., HITCH 
1.2.3.4. RV stap achter, zwaai LV van voor naar achter, LV stap achter, zwaai RV van voor naar achter 
5.&.6. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
7.8. draai ½ linksom, til R-knie op          [6] 
 
* R1&2 *[12] Tijdens de 2e en 4e muur: begin de dans opnieuw 
 
 8. STEP 57 – 64: 
ROCK BACK, & ROCK BACK, ROCK STEP, & BACK, BACK 
1.2. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV stap naast LV, LV zet achter, gewicht terug op RV 
5.6.&.7.8. LV zet voor, gewicht terug op RV, LV stap naast RV, RV stap achter, LV stap achter     [6] 
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