
 
 

Live & Learn 

Choreograaf : Jef Camps (Januari 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Easy Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : A Lot To Learn About Livin by Easton Corbin 

Weave, cross rock, chasse ¼ turn R 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter LV 
4. LV stap opzij 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 

¾ turn R, jazz box cross, ½ turn R hinge 
1.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
2.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (12:00) 
3. LV kruis over RV 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis over LV 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (6:00) 

Cross rock, chasse, diag. rock step, full turn 
back 
1. LV kruis over RV 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
4. LV stap opzij 
 
5.   1/8 draai linksom, RV stap voor (4:30) 
6. LV gewicht terug 
7.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
8.   ½ draai rechtsom, LV stap achter (4:30) 

Back rock, step lock step, cross, back, 
chasse ¼ turn L 
1. RV stap achter 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
4. RV stap voor (4:30) 
 
5. LV kruis over RV 
6.   1/8 draai linksom, RV stap achter (3:00) 
7. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocking chair, step ½ turn pivot, ¾ turn L 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom (6:00) 
7.   ½ draai linksom, RV stap achter 
8.   ¼ draai linksom, LV stap opzij (9:00) 

Weave, sweep, behind, ¼ turn R, ½ turn 
shuffle 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter LV 
4. LV sweep naar achter 

*** Restart 1 *** 

5. LV kruis achter RV 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (12:00) 
7.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap achter (6:00) 

Rock back, kick ball cross, side rock, cross, 
side 
1. RV stap achter 
2. LV gewicht terug 
3. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
8. LV stap opzij 

¼ turn R, side rock, sailor step, touch back, ½ 
turn L unwind, knee pops 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV stap opzij 
5. LV tik teen achter 
6.   ½ draai linksom (3:00) 

*** Restart 2 *** 

7. RV stap naast LV en draai L-knie naar binnen 
8. LV zet hiel neer en draai R-knie naar binnen 
 

Begin opnieuw 

 
Restart: 

1. Op muur 2 dans je t/m tel 44 (12:00) LV stap 
naast RV en begin opnieuw 
 
2. Op muur 4 & 6 laat je de 2 laatste tellen weg en 
begin opnieuw 


