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VISITING HOURS 

Choreograaf:  Alison Johnstone (AUS) & Joshua Talbot (AUS)  (August 2021) 

Muren:   2 

Niveau:  2 

Tellen:   32 

Muziek:   Ed Sheeran – Visiting hours 

Intro:  16 tellen, start op het woord “heaven” 

Tags/Restarts:  2 restarts en een finish 

Note:   We hope you enjoy this beautiful song written by  

Ed Sheeran here in Australia during quarantine whilst waiting to attend Mike Gudinski's 

funeral. The song is dedicated to Mike and discusses Eds relationship with Mike and relates 

to teaching his daughter what Mike had taught him Also how Mike won't meet her etc . 

Stunning words. 

  We are sure everyone wishes that heaven had Visiting Hours !!! 

 

 
 1. STEP 1 – 8&: 
DANCE STARTS TO 1.30 
DIAMOND FALLAWAY - FWD SWEEP ½ FALL AWAY DIAMOND, ROCK FWD (FIG 4), RECOVER, ½, SPIRAL, RUN, RUN 

1.2.&. RV stap voor en zwaai LV van achter naar voor, draai ⅛ linksom en LV stap gekruist voor RV, draai ⅛ door en RV stap achter 

3.4.&. LV stap achter, draai ⅛ door en RV stap gekruist achter LV, LV stap ⅛ linksom 

5.6.&. RV zet voor en til L-knie op (pos 4), gewicht terug op LV, draai ½ rechtsom en RV stap voor 

7.8.&. LV stap op bal van de voet voor en maak een hele draai rechtsom, RV kleine stap voor, LV kleine stap voor  [1.30] 

Optie tel 7:  LV stap voor op bal van de voet 

(Pos. 4) terwijl je je RV voor zet, hitch je L-knie achter je R-been en draai de knie naar opzij.  

 Je LV is nu ongeveer halverwege de kuit van je R-been 

 

* R * [1.30] Tijdens de 3e en 6e muur: begin de dans opnieuw 

 
 2. STEP 9 – 16&: 
ROCK, RECOVER, BACK, CROSS, BACK, 1/4, TOGETHER, WALK AROUND, CROSS, SIDE 

1.2.&. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap achter 

3.&.4.&. LV stap gekruist voor RV, RV stap achter, LV stap ¼ linksom, RV stap naast LV 

5.6. LV stap ¼ linksom, draai ¼ door en RV stap voor 

7.8.&. LV stap ⅛ linksom, RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij           [3] 

 
3. STEP 17 – 24&: 
BACK HITCH, BACK ROCK, RECOVER, BACK HITCH, BACK ROCK, RECOVER, SIDE, BEHIND, ¼, STEP TURN ½, STEP FWD, 
SPIRAL 

1.2.&. RV stap gekruist achter LV en til L-knie op (draai lichaam en knie open naar 1.30), LV zet achter, gewicht terug op RV 

3.4.&. LV stap gekruist achter RV en til R-knie op (draai lichaam en knie open naar 4.30), RV zet achter, gewicht terug op LV 

5.6.&. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom 

7.8.&. LV stap voor en draai ½ rechtsom, RV stap voor, LV stap voor en draai op bal van de voet hele draai rechtsom      [12] 

Optie tel &:  LV stap voor op bal van de voet 

 
 4. STEP 25 – 32&: 
FWD DRAG X3, ROCK FWD, RECOVER, BACK SWEEP X3, BACK, ⅜ 

1.2.3. RV stap voor en sleep LV tot naast RV, LV stap voor en sleep RV tot naast LV, RV stap voor en sleep LV tot naast RV 

4.&. LV zet voor, gewicht terug op RV 

5.6.7. LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter, RV stap achter en zwaai LV van voor naar achter,  

 LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter 

8.&. RV stap achter, draai ⅜ linksom en LV stap voor       [7.30] 

 

 
  

 

* FINISH *[12] Tijdens de 9e muur dans t/m tel 31 en voeg de finish toe 
COASTERSTEP WITH DRAG 

8.&.0. RV stap achter, LV stap naast RV, RV grote stap voor en sleep LV tot naast RV 


