Baby Don’t Go
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen 29/12/2006
Type dans: 48 tellen, Beginner/Intermediate, 4 wall Line Dance
Muziek: Baby Don’t G o – Steve Holy (CD: Brand New Girlfriend)
1-8 Walk forward, shuffle forward, rock step,
coaster step.
1 RV stap voor.
2 LV stap voor.
3 RV stap voor.
& LV sluit aan.
4 RV stap voor.
5 LV rock voor.
6 RV gewicht terug.
7 LV stap achter.
& RV stap naast LV.
8 LV stap voor.
9-16 Step, pivot ¼ turn left, cross, touch, sailor ¼
turn left, step, pivot ¼ turn left.
1 RV stap voor.
2 ¼ draai linksom(9h00).
3 RV kruis over LV.
4 LV tik teen links opzij.
5 LV kruis achter RV.
& Draai ¼ linksom en stap RV opzij.
6 LV stap naast RV(6h00).
7 RV stap voor.
8 ¼ draai linksom(3h00).

33-40 Monterey turn ½ turn left, monterey turn ¼
turn left.
1 LV tik teen links opzij.
2 ½ draai linksom, LV stap naast RV(12h00).
3 RV tik teen rechts opzij.
4 RV stap naast LV.
5 LV tik teen links opzij.
6 ¼ draai linksom, LV stap naast RV(9h00).
7 RV tik teen rechts opzij.
8 RV stap naast LV.
41-48 Walk backwards, left side mambo, step,
pivot ½ left, kick ball step.
1 LV stap achter.
2 RV stap achter.
3 LV rock links opzij.
& RV gewicht terug.
4 LV stap naast RV.
5 RV stap voor.
6 ½ draai linksom(3h00).
7 RV schop voor.
& RV stap naast LV.
8 LV stap voor.
e

1 Restart:
17-24 Rock step, coaster step, step, pivot, shuffle
forward.
1 RV rock voor.
2 LV gewicht terug.
3 RV stap achter.
& LV stap naast RV.
4 RV stap voor.
5 LV stap voor.
6 ¼ draai rechtsom(6h00).
7 LV stap voor.
& RV sluit aan.
8 LV stap voor.
25-32 Rock step, shuffle backwards, shuffle
backwards, rock step, kick ball cross.
1 RV rock voor.
2 LV gewicht terug.
3 RV stap achter.
& LV sluit aan.
4 RV stap achter.
5 LV rock achter.
6 RV gewicht terug.
7 LV schop voor.
& LV stap naast RV.
8 RV kruis over LV.

4e

Op de muur herbegin je de dans na tel 24 gezicht
(3h00).
e

2 Restart:
e

Op de 5 muur herbegin je de dans na tel 44 gezicht
(12h00).

Finish:
Om te eindigen naar de beginmuur verander je de sailor
¼ draai linksom in een sailor ½ draai linksom.

