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In America   
Choreograaf : Jose Miguel Belloque Vane & Daniel Trepat 
Soort Dans : 2 wall phrased line dance 
Niveau  : Advanced 
Tellen   : deel A 32, deel B 32 
Dansvolgorde : A A A16, B, A A A16, B* B, Tag, A 
Info  : Start na 2 tellen op het woord 'America'   
Muziek  : "In America" by John Legend 
 
 
DEEL A 
Walk x2, Sync. Rock Side Recover x2, Hinge ¾ L 
1-2 RV stap voor, LV stap voor 
&3-4 RV rock opzij, LV gewicht terug, RV kruis over 
&5-6 LV rock opzij, RV gewicht terug, LV kruis over 
7-8 RV ¼ linksom stap achter, LV ½ linksom stap voor [3] 
 
¼ L Side, Hold, Ball Side Hold, Ball Rock Side Recover ¼ L, Shuffle ½ L 
1-2& RV ¼ linksom stap opzij, rust, LV stap op bal voet naast 
3-4& RV stap opzij, rust, LV stap op bal voet naast 
5-6 RV rock opzij, LV ¼ linksom gewicht terug 
7&8 RV ¼ linksom stap opzij, LV sluit aan, RV ¼ linksom stap achter [3] 
 
½ L Fwd, ¼ L Side, Sailor, Skate x2, Diag. Shuffle Fwd   
1-2 LV ½ linksom stap voor, RV ¼ linksom stap opzij 
3&4 LV kruis achter, RV stap naast, LV stap opzij 
5-6 RV schaats voor, LV schaats voor 
7&8 RV ⅛ rechtsom stap voor, LV sluit aan, RV stap voor [7.30] 
 
Sync. Rock Across Recover x3, Shuffle ½ L 
1-2& LV ⅛ linksom rock gekruist over, RV gewicht terug, LV sluit 
3-4& RV rock gekruist over, LV gewicht terug, RV sluit 
5-6 LV rock gekruist over, RV gewicht terug 
7&8 LV ¼ linksom stap opzij, RV sluit aan, LV ¼ linksom stap voor [12] 
 
 
DEEL B 
¼ L Side/Sweep, Mod. Sync. Half Diamond 1¼ L, ¼ L Hitch, Cross, ¼ R Back/Sweep, Back/Sweep 
1-2 LV ¼ linksom stap opzij en sweep RV voor, RV kruis over 
&3 LV ⅛ rechtsom stap achter [1.30], RV ⅛ rechtsom stap opzij 
&4 LV ⅛ rechtsom stap voor, RV ⅛ rechtsom kruis achter [6] 
&5 LV ¼ linksom stap voor, RV ½ linksom stap achter 
&6 LV ½ linksom stap voor, RV ¼ linksom hitch [12] 
7-8& RV kruis over, LV ¼ rechtsom stap achter/sweep RV achter, RV stap achter/ sweep LV achter [3]   
 
¼ R Back/Sweep, Behind, Out Out, Together, Weave/Sweep, Behind, ¼ R Fwd, Pivot ¼ R, Cross, Side 
1-2 LV ¼ rechtsom stap achter en sweep RV achter, RV kruis achter 
&3 LV stap opzij (out), RV stap opzij (out) 
&4&5 LV stap op bal voet naast, RV kruis over, LV stap opzij, RV kruis achter en sweep LV achter 
6&7& LV kruis achter, RV ¼ rechtsom stap voor, LV stap voor, L+R ¼ draai rechtsom 
8& LV kruis over, RV stap opzij [12] 
 
Mod. Sync. Rock Behind Recover x3, ¼ R Side/Sway 
1-2& LV rock gekruist achter, RV gewicht terug, LV stap iets opzij 
3-4& RV rock gekruist achter, LV gewicht terug, RV stap iets opzij 
5-7 LV ¼ linksom rock achter, RV gewicht terug, LV ¼ rechtsom stap opzij, heupen links [12] 
 
 
 
 
 
 
           naar blad 2 
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blad 2  -  vervolg 'In America' 
 
 
Arm Movements, Shuffle ½ L 
8a&a strek R arm opzij, strek L arm opzij, R hand op R borst,  L hand op L borst 
1a strek R arm omhoog, strek L arm omhoog en kijk omhoog 
2-3 RV trek armen omlaag naar borsthoogte en tik naast 
4a RV stap voor en strek R arm opzij, LV stap naast en strek L arm opzij 
&a5 R hand op R borst, L hand op L borst, strek R arm omhoog 
a6 strek L arm omhoog kijk omhoog en begin body roll, RV maak body roll af en stap achter [12] 
7&8 LV ¼ linksom stap opzij, RV sluit aan, LV ¼ linksom stap voor 
*Note:  
als deel B wordt gevolgd door nogmaals deel B wijzig 7&8 dan in: 
7-8 LV ¼ linksom stap opzij, RV sluit 
 
 
TAG: 
1-2 RV stap voor, LV stap voor 


