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Soort Dans
Niveau
Tellen
Info
Muziek

:
:
:
:
:
:

Bron

:

Jimmy McFarland
Partner circle dance
Beginner / Intermediate
32
112 / 92 Bpm - Start in Tandem Positie
"Eat At Joe's" by Suzy Bogguss
"Black Velvet" by Robin Lee

Sliding Rock Steps
Voeten blijven op de vloer, de knieën
worden gedurende de eerste 8 tellen
gebogen. LV blijft bij de eerste 8 tellen
op de plaats. RV sleept in een halve
cirkel voorwaarts tot 1:30 en
achterwaarts tot 4:30
1
RV schuif schuin rechts voor
(1:30), R heup naar voor,
L hak komt omhoog
2
LV gewicht terug
3
RV sleep naast LV en dan naar
4:30, duw R heup achter,
L hak komt omhoog
4
LV gewicht terug
5
RV schuif schuin rechts voor
(1:30), duw R heup voor,
L hak komt omhoog
6
LV gewicht terug
7
RV sleep naast LV en dan naar
4:30, duw R heup achter,
L hak komt omhoog
8
LV gewicht terug
Two Forward Shuffles, Monterey
Turn To RLOD
Tijdens de shuffles beweegt de dame
naar haar rechter kant, de heer
beweegt naar zijn linker kant.
Ze eindigen in Promenade positie.
De heer tilt de R hand van de dame
naar haar R schouder.
1
RV stap voor
&
LV sluit aan
2
RV stap voor shuffle
3
LV stap voor
&
RV sluit aan
4
LV stap voor
5
RV wijs met de teen rechts
opzij, de heer wijst achter
dame
6
RV zet achter LV, maak
gelijktijdig ½ draai
rechtsom of tegen de klok
Heer is nu aan de rechter zijde van de
dame kijkend in RLOD
7
LV wijs met de teen links opzij,
de heer wijst voor de dame
kijkend in RLOD
8
LV stap achter RV

Two Forward Shuffles, Step Pivot,
Brush-Cross Step
1
RV stap voor
&
LV sluit aan
2
RV stap voor
3
LV stap voor
&
RV sluit aan
4
LV stap voor
5
RV stap voor
6
L+R ½ draai linksom
Promenade positie LOD
7
RV schop/veeg voorbij LV
8
RV kruis over LV
Step Back, ¼ Turn, Vine Left, BrushCross Step-Step
1
LV stap achter
2
RV kleine stap achter met ¼
rechtsom
Tandem positie (dame voor de heer),
handen op schouders van dame OLOD
3
LV stap links opzij
4
RV kruis achter LV
5
LV stap links opzij
6
RV kleine schop/veeg voor
7
RV kruis over LV
8
LV stap naast RV
Heel Swivels, Two Forward Shuffles
Towards LOD
1
L+R draai hakken naar links
2
L+R draai hakken terug
3
L+R draai hakken naar rechts
4
L+R draai hakken terug
(gewicht RV)
5
LV stap voor
&
RV sluit aan
6
LV stap voor, draaiend naar
LOD
R hand heer over hoofd dame, de dame
begint nu aan een ½ draai linksom, om
de heer aan te kijken.
7
RV stap voor
&
LV sluit aan
8
RV stap voor

One Forward Shuffle, SyncopationsOut Out Hold, In In Hold, Out Out
In In:
1
LV stap voor
&
RV sluit aan
2
LV stap voor
Rug van de dame in LOD
&
RV stap rechts opzij
3
LV stap links opzij
4
rust
&
RV stap naar het midden
5
LV stap naar het midden
6
rust
&
RV stap rechts opzij
7
LV stap links opzij
&
RV stap naar het midden
8
LV stap naar het midden
Four Forward Shuffles - Turning
Lady Right 1 ½ Revolutions, To End
Up In Cuddle Position
1
RV stap voor
&
LV sluit aan
2
RV stap voor
R hand los en trek met L hand om de
dame ½ draai rechtsom te laten maken:
3
LV stap voor
&
RV sluit aan
4
LV stap voort
L arm omhoog om de dame een
volgende ½ draai rechtsom te kunnen
laten maken:
5
RV stap voor
&
LV sluit aan
6
RV stap voor
Laat dame weer een ½ draai maken en
leid haar om direct voor de heer te
eindigen, nu beiden LOD
7
LV stap voor
&
RV sluit aan
8
LV stap voor
Heer beweegt naar voor achter de
dame in tandem positie.
Note: Dames, let er op dat uw voeten
voldoende uit elkaar staan om een
soepele overgang naar de tandem
positie mogelijk te maken.
Begin opnieuw

