
 
Desire 
Choreograaf : Desire Boom 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Limbo" by Jill Morris 
Bron  :  
 
 
1 RV  tik hak voor  
& RV  stap naast LV  
2 LV  tik hak voor  
& LV stap naast RV  
3 RV  stap voor 
& R+L draai hakken naar rechts  
4 R+L draai hakken terug   
5         RV  tik hak voor  
&         RV  stap naast LV  
6         LV  tik hak voor  
&         LV  stap naast RV  
7         RV  kick voor  
&         RV  tik teen achter  
8         R+L ½ draai rechtsom  
  
 
1          RV  stap gekruist voor LV  
& LV  stap achter  
2         RV  stap rechts opzij  
3        LV  stap gekruist over RV  
&         RV  stap achter  
4         LV  stap links opzij  
5         RV  stap iets links en bump heup  
  links achter  
6         LV  stap iets rechts, voeten staan nu 
  naast elkaar en bump heup rechts 
  achter  
7          bump heup iets links achter  
&          heupen terug naar het midden  en 
  zak iets door de knieën  
8          zwaai armen omhoog boven het 
  hoofd, knip vingers en kom op  
  tenen omhoog  
   
 
1 RV stap voor 
& LV sluit aan 
2 RV stap voor 
3 LV  stap voor  
4         L+R ½ draai rechtsom  
5         RV  stap voor  
6 LV ½ linksom, stap achter  
7  RV ½ linksom, stap voor  
& R+L hop voor, hou de handen in  
  elkaar iets boven hete hoofd  
8 R+L hop voor   

   
 
1 RV  rock voor (hip hop)  
&  LV gewicht terug  
2 RV  rock achter (hip hop)  
&    LV  gewicht terug  
3  RV  stap voor  
&  R+L draai hakken naar rechts met ¼ 
  draai linksom  
4      R+L draai hakken terug   
5 RV  stap gekruist achter LV  
&  LV  rock links opzij  
6  RV  gewicht terug  
7   LV  stap gekruist achter RV  
8  L+R hele draai linksom   
   
Begin opnieuw      
 


