
 

Little With Church 

Choreograaf : Nathalie Di Vito 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Intro :  
Muziek : Little With Church  Little Big Town

Swivel R, swivel L, heel, hook, heel, ¼ turn L 
1. RV swivel teen uit naar rechts 
& RV swivel hak uit naar rechts 
2. RV swivel teen uit naar rechts 
3. RV swivel teen in naar links 
& RV swivel hak in naar links 
4. RV swivel teen terug naast LV 
 
5. RV tik hak voor 
& RV haak voor L-been 
6. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
7.   ¼ draai linksom, LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
8. RV tik hak voor 

*** Restart *** 

Vaudeville steps, stomp R, slaps, ¼ turn L 
stomp 
& RV gewicht terug 
9. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
10. LV tik hak diagonaal links voor 
& LV stap naast RV 
11. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
12. RV tik hak diagonaal rechts voor 
 
13. RV stamp voor 
14. LV hef achter R-been en tik aan met R-hand 
15. LV breng naar links en tik aan met L-hand 
& LV breng naar rechts en tik aan met R-hand 
16.   ¼ draai linksom, LV stamp voor 

Scuff, stomp, swivel (butterfly), coaster step, 
full turn R 
17. RV schuif hak over vloer voor 
18. RV stamp voor 
19. R+L swivel hielen uit 
& R+L swivel hielen in 
20. R+L swivel terug center 
 
21. RV stap achter 
& LV sluit 
22. RV stap voor 
23.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
24.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rock step with ¼ turn L, step fwd, rock step 
with ¼ turn R, step fwd, step fwd, stomp up, 
back rock step 
25. LV stap voor op hiel 
& RV gewicht terug 
26.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
27. RV stap voor op hiel 
& LV gewicht terug 
28.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
 
29. LV stap voor 
30. RV stamp naast LV 
31. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
32. RV stamp naast LV 
 

Begin opnieuw 
 

Tags: 
Aan het einde van de 1² en 3² muur 
Aan het einde van de 7² muur: doe je 2x 
 

Applejacks 
1. RV hiel naar links, LV teen naar links 
&   terug center 
2. LV hiel naar rechts, RV teen naar rechts 
&   terug center 
3. RV hiel naar links, LV teen naar links 
&   terug center 
4. RV hiel naar links, LV teen naar links 
&   terug center 
 
5. LV hiel naar rechts, RV teen naar rechts 
&   terug center 
6. RV hiel naar links, LV teen naar links 
&   terug center 
7. LV hiel naar rechts, RV teen naar rechts 
&   terug center 
8. LV hiel naar rechts, RV teen naar rechts 
&   terug center 
 

Restart: 
In muur 6 doe je de eerste 8 tellen, begin opnieuw. 
 


