Rockin’ With The Rhythm
Choreographie
: Rob Fowler (December 10)
48 tellen, 4 muurs beginner/intermediate niveau
Muziek
: Rockin’ with the rhythm of the rain, The Judds
Start
: op zang

1-8 Right toe strut, Left toe strut, Rock step, Recover, Coaster step
1-4 RV zet teen voor, RV zet hak neer, LV zet teen voor, LV zet hak neer
5-6 RV rock voor, gewicht terug op LV
7&8 RV stap achter, LV zet naast RV, RV stap voor
9-16
1-4
5-6
7&8

Left toe strut, Right toe strut, Rock step, Recover, ¼ Chasse turn left
LV zet teen voor, LV zet hak neer, RV zet teen voor, RV zet hak neer
LV rock voor, gewicht terug op RV
maak ¼ draai linksom LV zet links opzij, RV zet naast LV, LV stap links opzij

17-24 Weave left, Rock step, Recover, Chasse right
1-4 RV kruis voor LV, LV stap opzij, RV kruis achter LV, LV stap opzij
5-6 RV rock gekruist voor LV, gewicht terug op LV
7&8 RV stap opzij, LV zet naast RV, RV stap opzij
25-32 Box step, Side rock, Recover, Cross shuffle
1-4 LV kruis voor RV, RV stap achter, LV stap opzij, RV stap voor
5-6 LV rock links opzij, gewicht terug op RV
7&8 LV kruis voor RV, RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV
33-40 Switch steps with holds
1-2 RV tik teen rechts opzij, rust
&3-4 RV zet naast LV, LV tik teen links opzij, rust
&5-6 LV zet naast RV, RV tik hiel voor, rust
&7-8 RV zet naast LV, LV tik hiel voor, rust
41-48 Together, Right kick ball change, Rock step, Recover, 1 ½ Turn back right
&1&2 LV zet naast RV, RV kick voor, RV zet naast LV, LV stap op de plaats
3-4 RV rock voor, gewicht terug op LV
5-6 maak ½ draai rechtsom RV stap voor, maak ½ draai rechtsom LV stap achter
7-8 maak ½ draai rechtsom RV stap voor, LV stap voor

Begin opnieuw

Veel dansplezier

