
GOTTA BE A WAY 
 
 
Four wall line dance 
Choreografie: Tony & Lana Harvey Wilson 
Muziek: There's just gotta be a way 
Artiest: Curtis Grambo   CD: Just Curtis – There's just gotta be a way 
Tempo: ca. 130 BPM 
Niveau 2 
64 tellen 
 
 
1 t/m 8  shuffle fwd, brushwalk, shuffle fwd, pivotturn right 
1 t/m 4  RV shuffle naar voor, LV stap voor, RV brush naar voor 
5 t/m 8  RV shuffle naar voor, LV stap voor, RV + LV draai ½ rechtsom 
 
9 t/m 16 shuffle fwd, brushwalk, shuffle fwd, militaryturn left 
1 t/m 4  LV shuffle naar voor, RV stap voor, LV brush naar voor 
5 t/m 8  LV shuffle naar voor, RV stap voor, RV + LV draai ¼ linksom 
 
17 t/m 24 chassé right, ¼ turn left turning jazzbox into chassé left, ¼ turn right turning jazzbox into …. 
1 & 2  RV stap rechts opzij, & sluit aan, RV stap rechts opzij 
3 + 4  LV stap gekruist over RV, draai op LV ¼ linksom en RV stap achter 
5 & 6  LV stap links opzij, & RV sluit aan, LV stap links opzij 
7 + 8  RV stap gekruist over LV, draai op RV ¼ rechtsom en stap achter 
 
25 t/m 32 … turning jazzbox ¼ turn left, turning jazzbox ¼ turn right, brush fwd 
1 t/m 4  RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV, draai op LV ¼ linksom en RV stap achter, LV stap links opzij 
5 t/m 8  RV stap gekruist over LV, draai op RV ¼ rechtsom en LV stap achter, RV stap rechts opzij, LV brush naar voor 
 
33 t/m 40 shuffle fwd, travelling pivot left, shuffle fwd, militaryturn right 
1 t/m 4  LV shuffle naar voor, draai op LV ½ linksom en RV stap achter, draai op RV ½ linksom en LV stap voor 
5 t/m 8  RV shuffle naar voor, LV stap voor, RV + LV draai ¼ rechtsom 
 
41 t/m 48 travelling cross step, chassé right, ¼ turn left turning jazzbox, brush fwd 
1 & 2  LV stap gekruist over RV, & RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV 
3 & 4  RV stap rechts opzij, & LV sluit aan, RV stap rechts opzij 
5 t/m 8  LV stap gekruist over RV, draai op LV ¼ linksom en RV stap achter, LV stap links opzij, RV brush naar voor 
   Tijdens het dansen van de 4e  keer, dans je tot hier en begin je opnieuw, staat dan op de startmuur. 
 
49 t/m 56 shuffle fwd, travelling pivot right, shuffle fwd, militaryturn left 
1 t/m 4  RV shuffle naar voor, draai op RV ½ rechtsom en LV stap achter, draai op LV ½ rechtsom en RV stap voor 
5 t/m 8  LV shuffle naar voor, RV stap voor, RV + LV draai ¼ linksom 
 
57 t/m 64 travelling cross step, chassé left, ¼ turn right turning jazzbox, tog. 
1 & 2  RV stap gekruist over LV, & LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV 
3 & 4  LV stap links opzij, & RV sluit aan, LV stap links opzij 
5 t/m 8  RV stap gekruist over LV, draai op RV ¼ rechtsom en LV stap achter, RV stap rechts opzij, LV sluit aan 
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