
Feel Like I'm Falling
Choreograaf : Yvonne Dunn
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Info :
Muziek : "Falling" by Gabrielle
Bron :

Side, Step Back, Shoulder Roll, Step Forward,
Full Spiral Turn, Contra Check, Push Back,
Full Turn
1 LV  stap links opzij
2 RV  stap achter
3 rol R schouder van voor naar

achter (kijk hierbij achterom)
4 LV  stap voor
& RV ½ linksom, stap achter
5 RV ½ draai linksom en sleep hierbij

L teen over de vloer
6 LV  stap voor (buig R been en duw

hierbij schouder naar voor)
7 RV  stap achter (strek been maar nog

steeds schouder naar voor)
8 LV  ½ rechtsom, stap op de plaats
& RV  stap op de plaats
1 LV  ½ rechtsom, stap op de plaats
kijk over L schouder en plaats handen gekruist
voor de ogen met open vingers en palmen van
het gezicht af

Walk, Walk, Kick Out Out, Rag Doll Left To
Right
2 RV  stap iets gekruist voor LV
3 LV  stap iets gekruist voor RV
4 RV  schop voor
& RV  stap rechts opzij
5 LV  stap links opzij
6-7 leun links opzij, gooi hoofd naar

achter en begin met leunen naar
achter

8-1 ga verder met naar achter leunen
en verplaats hierbij gewicht van
LV naar RV

Cha Cha Left, Quarter Turn Cha Cha Right,
Syncopated Cross Over Breaks
2 LV  stap links opzij
& RV  stap naast LV
3 LV  stap links opzij
4 RV  stap rechts opzij met ¼ rechtsom
& LV  stap naast RV
5 RV  stap rechts opzij
6 LV  rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
7 LV  rock links opzij
& RV gewicht terug
8 LV  rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug

Tag
Na de 3e  muur:
1 LV  stap links opzij en tik hierbij RV

naast LV
kijk over L schouder met L hand voor ogen;
handpalm van het gezicht af en R arm rechts
opzij
2 rust
3 RV  stap rechts opzij en tik LV naast

RV
kijk over R schouder met R hand voor ogen;
handpalm van het gezicht af en L arm links opzij
4 rust
& LV gewicht naar LV
5 RV  tik teen voor
6 rust
7 LV gewicht naar LV en shimmy

schouders
8 shimmy schouders
1 rust
begin de dans vanaf hier met tel 2 in plaats van
met tel 1


