
Battle Scars 
Choreograaf : Simon Ward 
Soort Dans : 2 wall line dance 
Niveau  : Advanced 
Tellen   : 64 
Info  : Start na 14 sec. op het woord 'Scars' 
Muziek  : "Battle Scars" by Guy Sebastian ft. Lupe Fiasco  
   (album: Food & Liquor II: The Great American Rap Album Pt 1) 
 
 
Cross, Side Rock Cross Back, ½ Turn, Step, Back, Back, Back/Sweep 
1-2&3 LV kruis over, RV rock opzij, LV gewicht terug, RV kruis over 
4&5 LV stap achter, RV ½ rechtsom en stap voor, LV stap voor 
6&7 RV stap iets achter, LV stap achter, RV stap iets achter en sweep LV achter [6] 
 
Weave, Rock ⅛ Turn Step, Step, Pivot ½, Full Turn With Hitch 
8&1 LV kruis achter, RV stap opzij, LV kruis over 
2&3 RV rock opzij, LV ⅛ linksom en gewicht terug, RV stap voor [4.30] 
4-6 LV stap voor, RV stap voor en begin ½ draai linksom, R+L voltooi ½ draai linksom [10.30] 
7&8 RV ½ linksom en stap achter, LV ½ linksom en stap iets voor, RV stap voor en hitch LV [10.30] 
 
Step, Forward Mambo, Behind, ¼ Turn, Left Basic, ¼ Turn, Step Pivot ¾  
1-2&3 LV stap voor, RV rock voor, LV gewicht terug, RV stap achter en sleep LV achter 
4& LV ⅛ rechtsom en kruis achter, RV ¼ rechtsom en stap voor [3] 
5-6& LV stap opzij, RV rock gekruist achter, LV gewicht terug 
7-8& RV ¼ rechtsom en stap voor, LV stap voor, L+R ¾ draai rechtsom [3] 
 
Rock ¼, ¼ Rock, ¼, ¼ Right Basic, ¼, Full Turn 
1-2 LV rock met grote stap opzij, RV ¼ rechtsom en gewicht terug 
3-4 LV ¼ rechtsom en rock met grote stap opzij, RV ¼ rechtsom en gewicht terug 
5-6& LV ¼ rechtsom en stap opzij, RV rock gekruist achter, LV gewicht terug 
7-8& RV ¼ rechtsom en stap voor, LV ½ rechtsom en stap achter, RV ½ rechtsom en stap voor [6] 
 
½ With Sweep, Weave, Lunge, ¼, Full Turn 
1 LV ½ rechtsom en stap achter en sweep RV achter 
2&3 RV kruis achter, LV stap opzij, RV kruis over en sweep LV voor 
4-5 LV kruis over, RV ⅛ rechtsom en rock/hang voor met gebogen knie en R arm voor [1.30] 
6 LV ¼ rechtsom en gewicht terug [4.30] 
7&8 RV ¼ rechtsom en stap voor, LV ½ rechtsom en stap achter, RV ¼ rechtsom en stap opzij [4.30] 
 
Back Rock Side, Back Rock ¼, Step Pivot ½, Step, Spiral Full Turn 
1&2 LV rock gekruist achter, RV gewicht terug, LV grote stap opzij 
3&4 RV rock gekruist achter, LV gewicht terug, RV ¼ rechtsom en stap voor [7.30] 
5&6 LV stap voor, L+R ½ draai rechtsom, LV stap voor 
7-8 RV stap voor met hele draai linksom op bal voet, LV stap voor [1.30] 
 
Step/Extended Arm, Back x3, Scissor ⅛ , ¼, ¼, Cross 
1 RV stap voor met R arm gestrekt laag voor en palm omhoog 
2 rust met R arm langzaam omhoog en kijk mee 
3&4 LV stap achter, RV stap iets achter, LV stap iets achter en R arm omlaag 
5&6 RV stap rechts achter, LV ⅛ rechtsom en stap naast [3], RV kruis over 
7&8 LV ¼ rechtsom en stap achter, RV ¼ rechtsom en stap opzij, LV kruis over [9] 
 
Right Basic, Left Basic, ¼, Step Pivot ½, Walk Walk 
1-2& RV grote stap opzij, LV rock gekruist achter, RV gewicht terug 
3-4& LV grote stap opzij, RV rock gekruist achter, LV gewicht terug 
5-6& RV ¼ rechtsom en stap voor, LV stap voor, L+R ½ draai rechtsom 
7-8 LV loop voor, RV loop voor [6] 
 
Begin opnieuw 
 
Ending: 
Eindig met 
1 LV ½ rechtsom en stap achter (handen naast lichaam) 
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