Barnyard Party
Choreograaf
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Bobby Houle
Partner circle dance (Sweetheart Positie)
Intermediate
64
128 Bpm - Start op het woord "Gonna".
De stappen voor Dame en Heer zijn gelijk, tenzij anders omschreven
"Heyday Tonight" by Aaron Watson (San Angelo)

Wizard Step x2, Rock Step, Coaster
Step
1
RV stap diagonaal rechts voor
2
LV kruis achter RV (lock)
&
RV stap naast LV
3
LV stap diagonaal links voor
4
RV kruis achter LV (lock)
&
LV stap naast RV
5
RV rock voor
6
LV gewicht terug
7
RV stap achter
&
LV stap naast RV
8
RV stap voor
Wizard Step x2, Rock Step, Coaster
Step (Lady: Triple ½ Turn Left)
1
LV stap diagonaal links voor
2
RV kruis achter LV (lock)
&
LV stap naast RV
3
RV stap diagonaal rechts voor
4
LV kruis achter RV (lock)
&
RV stap naast LV
5
LV rock voor
6
RV gewicht terug
L.armen los, R.armen omhoog over
hoofd dame
HEER
7
LV stap achter
&
RV stap naast LV
8
LV stap voor
DAME
7
LV ¼ linksom, stap op plaats
&
RV sluit aan
8
LV ¼ linksom, stap op plaats
(RLOD)

BEIDE
Shuffle Forward x2, Paddle ½ Turn
Left
Beiden gaan richting nieuwe partner. Bij
de shuffles gaat de heer richting
buitenkant en de dame richting
binnenkant cirkel.
1
RV stap diagonaal rechts voor
&
LV sluit aan
2
RV stap diagonaal rechts voor
3
LV stap diagonaal rechts voor
&
RV sluit aan
4
LV stap diagonaal rechts voor
Heer en nieuwe partner staan nu naast
elkaar (heer LOD, dame RLOD).
Haak L. armen in voor paddle turn
5
RV 1/8 linksom, stap voor
&
LV stap op bal voet achter
6
RV 1/8 linksom, stap voor
&
LV stap op bal voet achter
7
RV 1/8 linksom, stap voor
&
LV stap op bal voet achter
8
RV 1/8 linksom, stap voor
Heer binnenkant cirkel RLOD en dame
buitenkant cirkel LOD

Side, Behind, Triple Step, Repeat
Right & Left
1
RV stap opzij
2
LV kruis achter RV
3
RV stap naast LV
&
LV stap op de plaats
4
RV stap op de plaats
5
LV stap opzij
6
RV kruis achter LV
7
LV stap naast RV
&
RV stap op de p laats
8
LV stap op de plaats

Shuffle Forward x2, Paddle ½ Turn
Right
Laat armen los, beiden gaan terug naar
1e partner.Bij de shuffles gaat de heer
naar de buitenkant en de dame naar
binnenkant cirkel
1
LV stap diagonaal links voor
&
RV sluit aan
2
LV stap diagonaal links voor
3
RV stap diagonaal links voor
&
LV sluit aan
4
RV stap diagonaal links voor
Heer en 1e partner staan nu naast elkaar
(heer RLOD, dame LOD).
Haak R. armen in voor de paddle turn
5
LV 1/8 rechtsom, stap voor
&
RV stap op bal voet achter
6
LV
1/8 rechtsom, stap voor
HEER
&
RV stap op bal v.d. voet achter
7
LV 1/8 rechtsom, stap voor
&
RV stap op bal v.d. voet achter
8
LV
1/8 rechtsom, stap voor
DAME
&
RV stap op bal voet achter
7
LV ¼ rechtsom, stap voor
L armen los, R. handen vast en omhoog
om weer in Sweetheart positie LOD te
eindigen
&
RV stap op bal voet achter
8
LV ¼ rechtsom, stap voor

Heel Grind, Coaster Step, Walk,
Walk, Shuffle Forward
1
RV stap op hak voor (draai
tenen naar rechts)
2
LV gewicht terug
3
RV stap achter
&
LV stap naast RV
4
RV stap voor
5
LV stap voor
6
RV stap voor
7
LV stap voor
&
RV sluit aan
8
LV stap voor

Heel, Hook, Shuffle Forward, Repeat
Right & Left
1
RV tik hak voor
2
RV kruis voor L.been (hook)
3
RV stap voor
&
LV sluit aan
4
RV stap voor
5
LV tik hak voor
6
LV kruis voor R.been (hook)
7
LV stap voor
&
RV sluit aan
8
RV stap voor

4 Shuffles Progressing Lod
1
RV stap voor
&
LV sluit aan
2
RV stap voor
L handen los, R armen vast en omhoog
3
LV ¼ rechtsom, stap opzij
&
RV sluit aan
4
LV ¼ rechtsom, stap achter
(RLOD)
5
RV ¼ rechtsom, stap opzij
&
LV sluit aan
6
RV ¼ rechtsom, stap voor
(LOD)
7
LV stap voor
&
RV sluit aan
8
LV stap voor
Sweetheart positie
Begin opnieuw

