
 
 

 

Today & Tomorrow 

Choreograaf : Silvia Denise Staiti 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 64 – 1 Tag – 4 Restarts 
Muziek : Country Roads by Holly Spears 

Sec-1: Grapevine, flick, step, lock, step, ½ turn R hook 
1-2  stap RV opzij, kruis LV achter RV 
3-4  stap RV opzij, flick LV achter 
5-6  stap LV achter, kruis RV over LV 
7-8  stap LV achter, ½ draai R-om hook RV voor 

Sec-2: Rock step, ½ turn R step, flick, step, lock, step 
1-2  stap RV voor, gewicht terug op LV 
3-4  ½ draai R-om stap RV voor, flick LV achter 
5-6  stap LV voor, kruis RV achter LV 
7-8  stap LV voor, flick RV achter 

Sec-3: Step, lock, step, hold, back slide, hold, stomp, hold 
1-2  stap RV achter, kruis LV over RV 
3-4  stap RV achter, rust 
5-6  grote stap diagonaal LV achter, rust 
7-8  stamp RV voor, rust 

Sec-4: Vaudeville L – R, flick 
1-2  kruis LV over RV, stap RV opzij 
3-4  tik L-hiel diagonaal links voor, stap LV naast RV 
5-6  kruis RV over LV, stap LV opzij 
7-8  tik R-hiel diagonaal rechts voor, kruis RV achter L-been 

Sec-5: Diagonal slide, hold, spin, rock back, stomp, hold 
1-2  sleep RV diagonaal rechts voor, rust 
3-4  volledige draai R-om op beide voeten 
5-6  jump RV achter, gewicht terug op LV 
7-8  stamp RV naast LV, rust 

Sec-6: Out, out, in, in, rocking chair 
1-2  stap RV voor naar rechts, stap LV voor naar links 
3-4  stap RV center, stap LV naast RV 
5-6  stap RV voor, gewicht terug op LV 
7-8  stap RV achter, gewicht terug op LV 

Sec-7: ½ turn step pivot, ½ turn point drop, ½ turn point drop, rock back, ½ turn point 
1-2  stap RV voor, ½ draai L-om (gewicht op LV 
3-4  ½ draai L-om tik R-teen achter, zet R-hiel neer 
5-6  stap LV achter, gewicht terug op RV 
7-8  ½ draai R-om tik L-teen achter, zet L-hiel neer 

Sec-8: Rock back, ½ turn point drop, ½ turn point drop, stomp, hold 
1-2  stap RV achter, gewicht terug op LV 
3-4  ½ draai L-om tik R-teen achter, zet R-hiel neer 
5-6  ½ draai L-om tik L-teen voor, zet L-hiel neer 
7-8  stamp RV naast LV, rust 
 
 

Begin opnieuw 

 

Tag 
1 – 2 stamp RV op plaats, rust 
3 – 4 rust, rust 

Herhaal 
Op muur 1 – 2 – 4 – 5 dans je 
tot tel 8 van sec 4 dan de Tag en 
Restart de dans 


