
Drunk On Love   
Choreograaf : Niels Poulsen 
Soort Dans : 4 wall line dance 
Niveau  : Advanced 
Tellen   : 32 
Info  : 104 Bpm  - Intro 40 tellen 
Muziek  : "Drunk On Love" by Rihanna (Album: Talk That Talk) 
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Cross Side, Lunge Right, ¼ Turn, Right Lock Step, Step ½ Pivot, ⅛ Turn, Cross 
&1 LV kleine stap gekruist over, RV stap opzij en houd bovenlichaam iets schuin links 
2-3 RV duw knie naar binnen en draai lichaam iets rechts, LV ¼ linksom en gewicht terug 
4&5 RV stap voor, LV lock achter, RV stap voor 
6-7 LV stap voor, L+R ½ draai rechtsom 
8&1 LV stap voor, RV ⅛ linksom en stap opzij, LV kruis iets over 
 
Step, Step ½ Pivot, ½ Turn Right, Step Back, Rock Back, Step ⅛ Turn Touch Behind 
2-3 RV stap voor, LV stap voor 
4&5 L+R ½ draai rechtsom, LV ½ rechtsom en stap achter, RV stap achter 
6-7 LV rock achter, RV gewicht terug 
8&1 LV stap voor, RV ⅛ linksom en stap opzij, LV tik gekruist achter 
 
Unwind Full Turn Left, Sweep, Weave Left, Side Point Prep., 1¼ Rolling Turn Right 
2 RV begin hele draai linksom op bal voet 
3 L+R voltooi hele draai linksom (gewicht LV) en sweep RV voor 
4&5 RV kruis over, LV stap opzij, RV kruis achter 
6-7 LV stap opzij, RV tik opzij en draai bovenlichaam iets links 
8&1 RV ¼ rechtsom en stap voor, LV ½ rechtsom en stap achter, RV ½ rechtsom en stap voor 
 
Step ¼ Turn, Cross Side Rock, Cross, ¼ Turn Right, Step Back 
2-3 LV stap voor, L+R ¼ draai rechtsom 
4&5 LV kruis over, RV rock opzij, LV gewicht terug 
6-8 RV kruis over, LV ¼ rechtsom en stap achter, RV kleine stap achter 
 
Begin opnieuw 
 
Ending: 
Dans de 10

e
 muur t/m tel 16 (tel 8 van het 2

e
 blok [10.30]) en eindig met: 

&1 RV stap voor, LV ⅛ rechtsom en sweep voor [12] 
 
Choregraphers Note: 
Om het stepsheet makkelijker leesbaar te maken, is het geschreven met 1-2-3-4&5 tellen.  
De &-tellen moeten echter gelezen worden als 'a'-tellen overeenkomstig de beats en de timing van de song. 
'a'-Tellen vallen iets later dan &-tellen, zoals in een 4&a5 telling. 
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