
 
 

 

Five Minutes 

Choreograaf : David Villellas & Mercé Orriols (Nov 2014) 
Type dans : Two wall partner dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 32 
Muziek : She’s Kind by Pat James 
  : Dreaming In Colours by Jeff Gray (slow) 
  : Texas As Hell by Miranda Lambert (fast) 

Start Dance : Sweetheart position 

*1-4 Right hands hold up above lady’s head and Left hands let loose, Lady turns out. 
*5-8 Back in sweetheart position, Lady turns in. 

Man: Sec-1: R coaster step, stomp, L coaster step, stomp 
1-2  stap RV achter, stap LV naast RV 
3-4  stap RV voor, stamp LV naast RV 
5-6  stap LV achter, stap RV naast LV 
7-8  stap LV voor, stamp RV naast LV (gewicht op RV) 

Lady: Rolling vine R, touch, rolling vine L, stomp 
1-2  ¼ draai rechtsom stap RV voor, ½ draai rechtsom stap LV achter 
3-4  ¼ draai rechtsom stap RV opzij, tik L-teen naast RV 
5-6  ¼ draai linksom stap LV voor, ½ draai linksom stap RV achter 
7-8  ¼ draai linksom stap LV opzij, stamp RV naast LV 

* 1-4  Left hands hold and Right hand let loose 
* 5-6 Partners cross each other back to back and hands loose 
* 7-8 Right hands back together and Left hands loose 

Man: Sec-2: L step fwd, ½ turn pivot, L rock back, recover, vine to L, stomp 
1-2  stap LV voor, ½ draai rechtsom (gewicht op RV) 
3-4  stap LV achter, gewicht terug op RV 
5-6  stap LV opzij, kruis RV achter LV 
7-8  stap LV opzij,, stamp RV naast LV (gewicht op LV) 

Lady: L step fwd, ½ turn pivot, L step fwd, ½ turn pivot, vine to L, stomp 
1-2  stap LV voor, ½ draai rechtsom (gewicht op RV) 
3-4  stap LV voor, ½ draai rechtsom (gewicht op RV) 
5-6  stap LV opzij, kruis RV achter LV 
7-8  stap LV opzij, stamp RV naast LV (gewicht op LV) 

Man: Sec-3: R coaster step, scuff 
1-2  stap RV achter, stap LV naast RV 
3-4  stap RV voor, schuif L-hiel over vloer 

Lady: R step fwd, ½ turn pivot, R step fwd, scuff 
1-2  stap RV voor, ½ draai linksom (gewicht op LV) 
3-4  stap RV voor, schuif L-hiel over vloer 
* Sweetheart position 

Man & Lady: Vine to L, stomp 
1-2  stap LV opzij, kruis RV achter LV 
3-4  stap LV opzij, stamp RV naast LV (gewicht op LV) 

Sec-4: R rock back, recover, stomp up R, stomp R fwd, ¼ turn R & L side step, hook R,  

¼ turn L & step back R, stomp 
1-2  stap RV achter, gewicht terug op LV 
3-4  stamp up RV naast LV, stamp RV voor 
5-6  ¼ draai rechtsom stap LV opzij, kruis RV voor L-been 
7-8  ¼ draai linksom stap RV achter, stamp LV naast RV (gewicht op LV) 
 
 

Begin opnieuw 

 


