
 
 

 

Darklight 

Choreograaf : Silvia Denise Staiti 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : The Rearview And Me by Bailey Rose 

Sec-1: Point out, point touch, point hook & slap, grapevine, stomp 
1-2  tik R-teen opzij, tik R-teen achter 
3-4  tik R-teen opzij, kruis RV achter L-been (tik aan met L-hand) 
5-6  stap RV opzij, kruis LV achter RV 
7-8  stap RV opzij, stamp LV voor *** 

Sec-2: ½ Turn shuffle back, rock back, ½ turn shuffle back, ½ turn stomp, stomp 
1&2  ½ draai L-om stap RV achter, stap LV naast RV, stap RV achter 
3-4  stap LV achter, gewicht terug op RV 
5&6  ½ draai R-om stap LV achter, stap RV naast LV, stap LV achter 
7-8  ½ draai R-om stap RV naast LV, stamp LV naast RV 

Sec-3: Side rock cross, scuff, ¼ turn R hook, stap, scuff 
1-2  stap RV opzij, gewicht terug op LV 
3-4  kruis RV over LV, scuff LV naast RV 
5-6  ¼ draai R-om stap RV opzij, kruis LV achter R-been 
7-8  ½ draai L-om stap LV voor, kruis RV achter L-been 

Sec-4: Jumping jazz box, scuff, ¼ turn, hook, ½ turn, hook 
1-2  kruis LV over RV, gewicht terug op RV & schop LV voor 
3-4  gewicht terug op LV, scuff RV naast LV 
5-6  ¼ draai L-om stap RV opzij, kruis LV achter R-been 
7-8  ½ draai L-om stap LV voor, kruis RV achter L-been *** 

Sec-5: Back, back, ½ turn step, stomp up, side rock cross, stomp up 
1-2  grote stap RV achter, grote stap LV achter 
3-4  ½ draai R-om stap RV voor, stamp up LV naast RV 
5-6  stap LV opzij, gewicht terug op RV 
7-8  kruis LV over RV, stamp up RV naast LV 

Sec-6: ½ Turn monterey, point hook, step, hook, step, cross over 
1-2  tik R-teen opzij, ½ draai R-om stap RV naast LV 
3-4  tik L-teen opzij, kruis LV voor R-been 
5-6  diag stap LV voor, kruis RV achter L-been 
7-8  stap RV achter, kruis LV over RV (gewicht op LV) 

Sec-7: Step back, cross over, step back, kick, kick, cross, kick, rock back 
1-2  stap RV achter, kruis LV over RV 
3-4  stap RV achter, schop LV voor 
5-6  schop RV voor, kruis RV over LV (springend) 
7-8  gewicht teug op LV & schop RV voor, stap RV achter & schop LV voor (springend) 

Sec-8: Recover, scuff, step, cross behind, side rock, recover, ½ turn, stomp 
1-2  gewicht terug op LV, scuff RV naast LV 
3-4  stap RV opzij, kruis LV achter RV 
5-6  stap RV opzij, gewicht terug op LV 
7-8  ½ draai R-om stap RV opzij, stamp LV naast RV (gewicht op LV) 
 

Begin opnieuw 

 

Tag: Step, scuff, step, scuff 
1-2  stap RV opzij, scuff LV naast RV 
3-4  stap LV opzij, scuff RV naast LV 
Op muur 2 na sec 4 (32 tellen) 
Op muur 6 na sec 4 (32 tellen) 

*** Restart:  
1  op muur 2 na sec 4 (32 tellen), eerst de tag en begin opnieuw 
2  op muur 4 na sec 1 (8 tellen), begin opnieuw 
3  op muur 6 na sec 4 (32 tellen), eerst de tag en begin opnieuw 
4  op muur 8 na sec 4 (32 tellen), begin opnieuw 


