
Mopin' Around
Choreograaf : Sandy Allen & Rhiannon Fry
Soort Dans : 2 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 64
Info : 168 Bpm  -  Begin op zang
Muziek : "Hillbilly Blues" by Trick Pony (CD: On A Mission)
Bron :

1 R+L draai hakken uit
2 R+L draai tenen uit
3 R+L draai tenen in
4 R+L draai hakken in
5 R+L spring voeten uiteen
6 R+L spring RV gekruist over LV
7 R+L ½ draai linksom, gewicht RV
8 LV tik teen achter

1 LV stap voor
2 RV stap naast
& LV stap iets achter
3 RV stap voor
4 LV stap naast
5 R+L spring voeten uiteen
6 R+L spring RV gekruist over LV
7 R+L ½ draai linksom, gewicht RV
8 LV tik teen achter

1 LV stap voor
2 RV stap naast
& LV stap iets achter
3 RV stap voor
4 LV tik naast
5 LV stap op teen schuin links voor
6 LV zet hak neer
7 RV stap op teen schuin rechts voor
8 RV zet hak neer

1 LV tik teen voor
2 LV zet hak neer
3 RV tik teen naast LV
4 RV zet hak neer
& LV stap schuin links achter
5 RV tik hak schuin rechts voor
& RV stap op de plaats
6 LV stap naast
& RV stap schuin rechts achter
7 LV tik hak schuin links voor
& LV stap op de plaats
8 RV tik naast LV

1 RV tik opzij
2 RV ½ rechtsom, stap naast LV
3 LV tik links opzij
4 LV stap naast
5 RV stap opzij
6 LV kruis achter RV
7 RV stap opzij
8 LV tik naast

1 LV ¼ linksom, stap voor
2 RV stap voor en maak een hele draai

rechtsom op bal voet
3 LV scuff
& LV stap voor
4 RV tik achter LV
5 RV stap schuin rechts voor en duw

heup rechts
& duw heup links
6 duw heup rechts
7 LV stap schuin links voor en duw

heup links
& duw heup rechts
8 duw heup links

1 RV kick gekruist over LV
& RV stap op de plaats
2 LV kick gekruist over RV
& LV stap naast
3 RV kick gekruist over LV
& RV stap opzij
4 LV kruis over RV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV kruis over LV
& LV stap opzij
8 RV kruis over LV

1 LV tik opzij
2 LV ¾ linksom, stap naast RV
3 RV rock opzij
& LV gewicht terug
4 RV kruis over LV
5 LV stap opzij
6 RV stap naast
7&8 R+L draai op tenen knieën en heupen

linksom

Begin opnieuw

Tag:
Aan het eind van de 2e muur.
1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer en knip vingers
3 LV stap op teen gekruist voor RV
4 LV zet hak neer en knip vingers
5 RV stap op teen achter
6 RV zet hak neer en knip vingers
7 LV stap op teen naast RV
8 LV zet hak neer en knip vingers


