
 
 

 

For Neige 

Choreograaf : The Dreamers 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : Saterday Night by Heidi Hauge 

Sec-1: Toe, scuff, cross, hold, toe, scuff, cross, hold 

1-2 RV tik teen diagonaal rechts achter, RV schuif hiel over vloer naast LV 
3-4 RV kruis over LV, rust 
5-6 LV tik teen diagonaal links achter, LV schuif hiel over vloer naast RV 
7-8 LV kruis over RV, rust 

Sec-2: Rock back, pivot ½ turn L military, stomp, stomp 

1-2 RV stap achter, gewicht terug op LV 
3-4 RV stap voor, ½ draai linksom 
5-6 RV stap voor, ½ draai linksom 
7-8 RV stamp naast LV, LV stamp naast RV 

Sec-3: Weave R, step side, toe, heel strut ¼ turn L 

1-2 RV stap opzij, LV kruis achter RV 
3-4 RV stap opzij, LV kruis over RV 
  *** Tag 2 + Restart *** 

5-6 RV stap opzij, LV tik teen naast RV 
7-8 ¼ draai linksom en LV tik hiel voor, zet LV neer 
  *** Tag 1 + Restart *** 

Sec-4: ½ turn L toe struts (x2), ¼ turn L weave R 

1-2 ½ draai linksom en RV tik teen achter, zet R-hiel neer 
3-4 ½ draai linksom en LV tik teen voor, zet L-hiel neer 
5-6 ¼ draai linksom en RV stap opzij, LV kruis achter RV 
7-8 RV stap opzij, LV kruis over RV 

Sec-5: Rock fwd ¼ turn R, ½ turn R toe strut, toe strut, toe strut 

1-2 ¼ draai rechtsom en RV stap voor, gewicht terug op LV 
3-4 ½ draai rechtsom en RV tik teen voor, zet R-hiel neer 
5-6 LV tik teen voor, zet L-hiel neer 
7-8 RV tik teen voor, zet R-hiel neer 

Sec-6: ½ turn R toe strut, ½ turn R toe strut, ¼ turn R, stomp, step side, stomp 

1-2 ½ draai rechtsom en LV tik teen achter, zet L-hiel neer 
3-4 ½ draai rechtsom en RV tik teen voor, zet R-hiel neer 
5-6 ¼ draai rechtsom en LV stap opzij, RV stamp naast LV 
7-8 RV stap opzij, LV stamp naast RV 

Sec-7: Step side, stomp, step back, cross, step side, step back, cross, hold 

1-2 LV stap diagonaal links achter, RV stamp naast RV 
3-4 RV stap achter, LV kruis over RV 
5-6 RV stap diagonaal rechts achter, LV stap achter 
7-8 RV kruis over LV, rust 

Sec-8: Scissor cross hold, step, ½ turn pivot, step, ½ turn pivot 

1-2 LV stap opzij, RV stap naast LV 
3-4 LV kruis over RV, rust 
5-6 RV stap voor, ½ draai linksom 
7-8 RV stap voor, ½ draai linksom 
 

Begin opnieuw 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Vervolg: For Neige 

 

Tag 1 + Restart: op muur 3 dans je t/m tel 8 van Sec 3, dan: 

½ turn L toe strut, ½ turn L toe strut, step, ½ pivot L, step, ½ pivot L 

1-2 ½ draai linksom en RV tik teen achter, zet R-hiel neer 
3-4 ½ draai linksom en LV tik teen voor, zet L-hiel neer 
5-6 RV stap voor, ½ draai linksom 
7-8 RV stap voor, ½ draai linksom 
Begin opnieuw met de dans 
 

Tag 2 + Restart: op muur 6 dans je t/m tel 4 van Sec 3, dan 

Step, ½ turn pivot, step, ½ turn pivot 

5-6 RV stap voor, ½ draai linksom 
7-8 RV stap voor, ½ draai linksom 
 
 


