
 
 

Lay Down And Dance 

Choreograaf : Fiona Murray (Okt 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : Baby, Lay Down And Dance by Garth Brooks 

Intro : start na 32 tellen of intro muziek 
Dansvolgorde : dance, tag (2x), dance, tag (2x), dance, dance, tag (1x), dance, dance, dance, tag (3x) 

Dorothy step, extended lock step, syncopated 
jazz box, ¼ turn R 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV kruis achter RV 
& RV stap diagonaal rechts voor 
3. LV stap diagonaal links voor 
& RV kruis achter LV 
4. LV stap diagonaal links voor 
& RV kruis achter LV 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
6. RV kruis over LV 
7. LV stap achter 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV kruis over RV (3:00) 

Touch side, cross, touch side, cross, heel 
switches, swivel 
1. RV tik teen opzij 
2. RV kruis over LV 
3. LV tik teen opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
7. RV tik teen voor 
& R+L draai hielen naar rechts 
8. R+L draai terug center 

Touch back, ½ turn R, step, ¼ turn R, side 
mambo cross (2x), heel jack, ball step 
1. RV tik teen achter 
2.   ½ draai rechtsom en RV stap voor (9:00) 
3.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij (12:00) 
& RV gewicht terug 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
6. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
7. RV tik hiel rechts voor 
& RV stap naast LV 
8. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brush, hitch, step back, brush, hitch, step, 
back, ¼ turn R, knee pops 
1. RV schuif hiel over vloer 
& RV hef knie op 
2. RV stap achter 
3. LV schuif hiel over vloer 
& LV hef knie op 
4. LV stap achter 
 
5.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (3:00) 
6. R+L pop beide knieën 
7. R+L pop beide knieën 
8. R+L pop beide knieën 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: 

1-8 shuffle, shuffle, step, ½ turn, kick ball change 
9-16 shuffle, shuffle, step, ½ turn, kick ball change 
 
Op de laatste muur in de tag draai ¼ linksom en 
eindigt op 12:00 
 


