
 
 

Stay All Night 

Choreograaf : Jef Camps (Jan 2017) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : Stay All Night by Derek Ryan 

Intro : 20 tellen 

Walk, walk, mambo, back ½ turn R, step, ½ 
turn R, step 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap achter 
6.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
7. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
8. LV stap voor (12:00) 

Rumba box R, coaster step, extended lock 
step 
1. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
2. RV stap voor 
3. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
4. LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
7. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
8. RV stap voor 

Step, ¼ turn R, cross, ½ hing turn L, cross 
mambo, cross mambo ¼ turn L 
1. LV stap voor 
&   ¼ draai rechtsom (3:00) 
2. LV kruis over RV 
3.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
4.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
 
5. RV kruis over LV 
& LV gewicht terug 
6. RV stap opzij 
7. LV kruis over RV 
& RV gewicht terug 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (6:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rock step, ½ turn shuffle, step, ¼ turn R, 
vaudeville 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ¼ draai rechtsom 
7. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
8. LV tik hiel diagonaal links voor 
& LV stap naast RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending:  

In de laatste muur, vervang je de laatste 4 tellen 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom 
7. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
9. LV stap voor 
 


