
 

Rose-A-Lee 
 
Choreograaf : Preben Klitgaard 
Soort dans : 4 wall linedance 
Niveau  : beginner/intermediate 
Tellen  : 48 
Info  : Bpm 90/180 Bij snelheidsverandering: dans afbreken en starten bij het begin. 
Muziek : Rosealee – Smokie 
 
 
Heel, toe, heel, toe, heel, swing back & slap, 
stomp, stomp 
1 LV tik hak diagonaal links voor 
2 LV tik teen naast RV, knie naar binnen 
3 LV tik hak diagonaal links voor 
4 LV tik teen naast RV, knie naar binnen 
5 LV tik hak diagonaal links voor 
6 LV swing naar achter en tik aan met RH 
7 LV stamp naast RV 
8 RV stamp naast LV 
 
Heel, toe, heel, toe, heel, swing back & slap, 
stomp, stomp 
9 RV tik hak diagonaal rechts voor 
10 RV tik teen naast LV, knie naar binnen 
11 RV tik hak diagonaal rechts voor 
12 RV tik teen naast LV, knie naar binnen 
13 RV tik hak diagonaal rechts voor 
14 RV swing naar achter en tik aan met LH 
15 RV stamp naast LV 
16 LV stamp naast RV 
 
Step, heel, toe, heel, back, toe, heel, together 
17 LV stap voor 
18 RV tik hak voor 
19 RV tik teen achter 
20 RV tik hak voor 
21 RV stap achter 
22 LV tik teen achter 
23 LV tik hak voor 
24 LV tik teen achter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel, together, heel split, 2x 
25 LV tik hak diagonaal links voor 
26 LV stap naast RV 
27 LV + RV hakken uit elkaar 
28 LV + RV hakken bij elkaar 
29 LV tik hak diagonaal links voor 
30 LV stap naast RV 
31 LV + RV hakken uit elkaar 
32 LV + RV hakken bij elkaar 
 
Heel, together, heel split, 2x 
33 RV tik hak diagonaal rechts voor 
34 RV stap naast LV 
35 RV + LV hakken uit elkaar 
36 RV + LV hakken bij elkaar 
37 RV tik hak diagonaal rechts voor 
38 RV stap naast LV 
39 RV + LV hakken uit elkaar 
40 RV + LV hakken bij elkaar 
 
Turns and stomps 
41 LV stap opzij met ¼ draai linksom 
42 RV stamp naast LV 
43 RV stap opzij met ¼ draai rechtsom 
44 LV stamp naast RV 
45 LV stap opzij met ¼ draai linksom 
46 RV stamp naast LV 
47 LV stamp naast RV 
48 RV stamp naast LV (gewicht op RV) 
 
 
Begin opnieuw 
 


