
 
 

 

We Are Tonight 

Choreograaf : Dan Albo (Dec 2013) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Muziek : We Are Tonight by Billy Currington

Intro : 32 tellen, start op vocals 

Sec-1: Walk fwd x3, kick & klap, back, toe, fwd, turn ½ pivot 

1-2  stap RV voor, stap LV voor 
3-4  stap RV voor, schop LV voor & klap 
  *** Tag & Restart *** 

5-6  stap LV achter, tik R-teen achter 
7-8  stap RV voor, ½ draai L-om (gewicht op LV) 6:00 

Sec-2: Step right fwd, ½ turn, ½ turn shuffle, step, ½ turn pivot, shuffle fwd 

1-2  stap RV voor, draai ½ R-om stap LV achter 
3&4  draai ¼ R-om stap RV opzij, stap LV naast RV, draai ¼ R-om stap RV voor 
5-6  stap LV voor, draai ½ R-om (gewicht op RV) 12:00 
7&8  stap LV voor, stap RV naast LV, stap RV voor 

Sec-3: Rock step fwd, R back, heel, clap, together, toe, back right, heel, together, kick, out, out 

1-2&  stap RV voor, gewicht terug op LV, stap RV achter 
3-4&  tik L-hiel voor, klap, stap LV naast RV 
5&6& tik R-teen naast LV, stap RV achter, tik L-hiel voor, stap LV naast RV 
7&8  schop RV voor, stap RV opzij, stap LV opzij (voeten schouder breede) 

Sec-4: Hip bumps, hip rolls, sailor step, cross, unwind ¾ left 

1-2  bump L-heup naar links, bump L-heup naar links 
3-4  rol heupen naar rechts, rol heupen naar links (gewicht op LV) 
5&6  kruis RV achter LV, stap LV opzij, stap RV opzij 
7-8  kruis L-teen achter RV, draai ¾ L-om gewicht op LV voor) 3:00 
 
 

Begin opnieuw 

Tag: op muur 5 (12:00) na tel 4 van sec 1, doe je 

Walk back L-R-L, touch right 

5-6  stap LV achter, stap RV achter 
7-8  stap LV achter, tik R-teen naast LV 
  begin opnieuw 

 
 
 

 


