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LEAVE A LIGHT ON 

Choreograaf:  Guilleame Rihard  (jan 2018)      

Muren:   2 

Niveau:  3  

Tellen:   48 

Muziek:   Tom Walker – Leave a light on 

Intro:  start op de zang 

Phrased:  A – A* - B – B* - A – A* - B – B* - A - B   

Note:   (A* en B* verklaringen aan het eind van de beschrijving) 

 
 

 

PART A: 32 TELLEN 

 

 1. STEP 1 – 8: 

STEP ⅛ TURN R., WALK 2X, ROCK STEP, WALK BACK 2X & KICK, WALK BACK 2X, ROCK STEP, STEP 

1.2.&. LV stap opzij en draai ⅛ rechtsom, RV stap voor, LV stap voor     [1.30] 

3.4.&. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap achter      [1.30] 

5.6.& LV stap achter en kom omhoog op je tenen, RV stap achter, LV stap achter    [1.30] 

Armen maak een ¾ cirkel tegen de klok in met je R-arm vanaf je heupen tot je schouders 

7.8.&. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV stap voor      [1.30] 

Armen beweging alsof je met een boog schiet boog in L-hand pijl in R-hand, R-hand glijd langs L-arm, laat armen zakken 

 

 2. STEP 9 – 16: 

⅜ TURN L., CROSS ROCK, ¼ TURN R., PIVOT ½ TURN R., SIDE ROCK, SIDE, CROSS ROCK BACK 

1.2.&. draai ⅜ linksom en LV stap opzij, RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV     [9] 

3.4.&. RV stap ¼ rechtsom, LV stap voor, draai ½ rechtsom (gew RV)       [6] 

5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV          [6] 

Armen breng je L-hand omhoog handpalm binnen, haal L-hand met een vuist naar beneden 

7.8.&. LV stap opzij, RV zet gekruist achter LV, gewicht terug op LV       [6] 

Armen Strek je L-arm naar links handpalm open, laat je arm zakken 

 

 3. 17 – 24: 

⅛ TURN R. WITH SWEEP, STEP, TOUCH, ¼ TURN L. 2X, STEP, LOCK,  

STEP WITH SWEEP, STEP, TOUCH, ¼ TURN L. 2X, ⅛ TURN L., BEHIND 

1.2.&. RV stap ⅛ rechtsom en zwaai LV van achter naar voor, LV stap voor, RV tik achter LV  [7.30] 

3.&.4.&. draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap voor, RV stap voor, LV haak achter RV [1.30] 

5.6.&. RV stap voor en zwaai LV van achter naar voor, LV stap voor, RV tik achter LV   [1.30] 

7.&. draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap voor 

8.&. draai ⅛ linksom en RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV       [6] 

 

 4. STEP 25 – 32: 

¼ TURN R., ½ TURN R. WITH SWEEP, TOUCH, LOCK STEP, ¼ TURN L., PIVOT ½ TURN R., STEP, TOGETHER 

1.2.3. RV stap ¼ rechtsom, draai ½ door en zwaai LV van achter naar voor, LV tik teen voor (gew. RV)   [3] 

4.&.5. LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor           [3] 

6.7. draai ¼ linksom en RV stap voor        [12] 

7.&.8.&. LV stap voor, draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV stap naast LV      [6] 

 

 

 

PART B: 16 TELLEN 

 

 1. STEP 1- 8: 

DOROTHY STEP, SIDE, COASTER STEP, ¼ TURN L., RECOVER, BALL STEP, HITCH, STEP, ¼ TURN R. 2X, RECOVER 

1.a.2.&. RV stap diagonaal voor, LV haak achter RV, RV stap voor, LV stap opzij    [12] 

3.a.4.&. RV stap achter en sleep L-hiel tot naast RV, LV stap naast RV, RV stap voor, draai op beide voeten ¼ linksom (gew. LV) [9] 

Armen Duw R-hand naar voor met de handpalm open, hou R-arm gestrekt, strek L-arm naast R-arm, kruis armen met 

vuisten voor de borst 

5.a.6.&. gewicht terug op RV, LV stap naast RV, RV stap voor, til L-knie op       [9] 

Armen beweeg handen naar beneden en start een volle cirkel van beneden naar boven, ga verder met de cirkel, maak 

de cirkel af met gekruiste polsen, hou R-handpalm open voor de borst en laat L-arm zakken 

7.a.8.&. LV stap voor, draai ¼ rechtsom door R-hiel naar binnen te draaien, draai ¼ door door L-hiel naar buiten te 

draaien, gewicht op RV               [3] 

Armen duw R-arm naar voor, hou R-arm gestrekt, hou R-arm gestrekt, laat arm zakken 
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 2. STEP 9 – 16: 

¼  TURN R. WEAVE WITH ⅛ STEP, FULL TURN L., HITCH, BALL STEP, HITCH, ⅛ TURN L. ROCK STEP, SIDE WITH 

DRAG, HEEL GRIND WITH ¼ TURN R., COASTER STEP, TOUCH 

1.a.2.&. maak ¼ draai rechtsom en LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap ⅛ linksom gekruist 

over LV          [4.30] 

3.a.4.&. maak hele draai linksom op RV en til L-knie op, LV stap naast RV, RV stap voor, til L-knie op  [4.30] 

5.a.6. LV zet ⅛ linksom op je tenen en duw, gewicht terug op RV, LV grote stap opzij en sleep RV tot naast LV   [6] 

Armen strek R-arm met een vuist naar links voor je borst, knip met de vingers e maak een ¾ cirkel van boven naar 

beneden en laat je R-arm zakken 

7.a.8.&.a. RV zet hak gekruist voor LV en draai ¼ rechtsom, LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor, RV tik naast LV

               [6]

  

 

 

A* : Dans alleen de eerste 16 tellen van de dans en begin dan aan deel B [12] iedere keer [12]  

 

B* :  Aan het eind van deel B verander de laaste tel naar RV stap naast LV om deel A te beginnen met de juiste voet [12] 

iedere keer [12] 

 
* FINISH *  Aan het eind van het laatste deel B, voeg één stap toe  

RV stap voor, steek je wijsvinger omhoog en kijk omhoog 

 

 

 

 

 
  


