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Chandeliers 
 

Vægge:   4 
Taktslag:  32 
Koreograf:  Susanne Mose Nielsen 
Niveau:  Begynder 
Musik:  Crystal Chandeliers - bpm 108 
Forspil:  16 taktslag 
Slutning:  Walk r, l, shuffle, pivot ½ r, shuffle, step 
 Begynd på 11. væg (klokken 6). Dans til og med trin 8. 
 1 – 2  Gå frem på højre, venstre 
   3 & 4  Træd frem på højre, træd venstre ved siden af højre, træd frem på højre 
   5 –  6 Træd frem på venstre, drej ½ til højre og træd frem på højre  
   7&8 - 9  Træd frem på venstre, træd højre ved siden af venstre, træd frem på venstre, træd 

frem på højre – Armene op 

  
1. Section:  Cross rock, chassé x 2 
 1 - 2 Kryds højre over venstre, læg vægten tilbage på venstre 
 3 & 4 Træd til højre på højre, træd venstre ved siden af højre, træd til højre på højre 
 5 - 8 Gentag 1-4 -  denne gang med venstre 
 
2. Section:  Walk r, l, shuffle, pivot ¼ r, cross shuffle 
 9 - 10 Gå frem på højre, venstre 
 11 & 12 Træd frem på højre, træd venstre ved siden af højre, træd frem på højre 
 13 - 14 Træd frem på venstre, drej ¼ til højre og træd til højre på højre 
 15 & 16 Kryds venstre over højre, træd til højre på højre, kryds venstre over højre 
 
3. Section:  Vine r, touch, vine l, touch 
 17 - 20 Træd til højre på højre, kryds venstre bag ved højre, træd til højre på højre, støt 

venstre ved siden af højre 
 21 - 24 Træd til venstre på venstre, kryds højre bag ved venstre, træd til venstre på 

venstre, støt højre ved siden af venstre 
 
4. Section:  Forward rock step, triple step, back rock step, triple step 
 25 - 26 Træd frem på højre, læg vægten tilbage på venstre 
 27 & 28 Træd højre ved siden af venstre, træd ned på venstre, træd ned på højre 
 29 - 30 Træd tilbage på venstre, læg vægten tilbage på højre 
 31 & 32 Træd venstre ved siden af højre, træd ned på højre, træd ned på venstre 

 
 
 
 
 
 
 


