
 
 

Blackpool By The Sea 

Choreograaf : Gaye Teather 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : Blackpool By The Sea by Dave Sheriff 

Charleston, lock step, side rock, stomp 
1. RV tik teen voor 
2. RV sweep naar achter & zet achter neer 
3. LV tik teen achter 
4. LV sweep naar voor & zet voor neer 
 
5. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
6. RV stap voor 
7. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
8. LV stamp naast RV 

Side, recover, behind-side-cross, side, recover, ¼ turn L, coaster step 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Step back, touch L heel, hold, step back, touch R heel, hold, vaudevilles 
& RV stap schuin achter 
1. LV tik hak voor, L-hand omhoog met de palm naar beneden boven je ogen en kijk naar links 
2.   rust 
& LV stap schuin achter 
3. RV tik hak voor, R-hand omhoog met de palm naar beneden boven je ogen en kijk naar rechts 
4.   rust 
 
& RV stap achter 
5. LV kruis over RV 
& RV stap achter 
6. LV tik hak schuin voor 
& LV stap achter 
7. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
8. RV tik hak schuin voor 

Together, cross rock, chasse ¼ turn L, walk around three ¼ turns L 
& RV stap naast LV 
1. LV kruis over RV 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap voor 
6.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
7.   ¼ draai linksom, RV stap voor 
8. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


