
Mosquito Finito
Choreograaf : Ria Vos
Soort Dans : 2 wall contra line dance
Niveau : Beginner / Intermediate
Tellen : 32
Info : 125 Bpm - Intro 16 tellen, start op zang. Begin in lijnen tegenover elkaar
Muziek : "Mosquito (Tex Mex Radio)" by Loco Loco (CD: Mosquito)
Bron :

Rock Back, Chassé ¼ Turn R, Hitch ¼ Turn
R, Chassé ¼ Turn L, Pivot ¼ Turn L
1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV sluit
4 RV ¼ rechtsom, stap voor
& LV ¼ rechtsom, hitch
5 LV stap opzij
& RV sluit
6 LV ¼ linksom, stap voor
7 RV stap voor
8 R+L ¼ draai linksom

Cross, Side, Behind-Side-Cross, Step ¼ Turn
L, Paddle ¾ Turn L
1 RV kruis voor
2 LV stap opzij
3 RV kruis achter
& LV stap opzij
4 RV kruis voor
5 LV ¼ linksom, stapje voor
6 RV ¼ linksom op LV, tik opzij
7 RV ¼ linksom op LV, tik opzij
8 RV ¼ linksom op LV, tik pzij

Cross Rock, Side, Cross, Flick, Shuffle Fwd R,
Shuffle Fwd L
1 RV rock gekruist voor
2 LV gewicht terug
& RV stap opzij
3 LV kruis voor
4 RV flick achter en opzij
5 RV stap voor
& LV sluit
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& RV sluit
8 LV stap voor
tel 5-8: ga met de L schouder langs elkaar; doe
de shuffles iets schuin als dat hiervoor nodig is.

Pivot ½ Turn L, Walk Fwd x2, Clap, Clap,
Walk Back x2
1 RV stap voor
2 R+L ½ draai linksom
3 RV stap voor
4 LV stap voor
de rijen staan nu tegenover elkaar
5 RV leun naar voor met RV achter

omhoog, klap rechts boven hoofd
van partner

6 klap links boven hoofd van
partner

7 RV stap achter
8 LV stap achter

Begin opnieuw

Tag:
Na de 4e muur:
1-4 RV stap opzij, klap 4x rondom in de

lucht (probeer “de mug te
vangen”), breng gewicht terug
op LV

Notes:
Vang in de 8e muur de mug:
Vervang tel 29-30 (tel 5-6 van het laatste blok)
door
5 klap met R hand op de

 L schouder van de partner
6 rust

Vervang in de 9e muur (dit is de muur nadat de
mug gevangen is) dezelfde 2 tellen (29-30) door:
5 klap met R hand tegen R hand

partner
6 klap met L hand tegen L hand

partner

Einde:
Dans de 10e  muur t/m tel 28 (tel 4 van het laatste
blok)) en dan:
5 RV stap opzij
6 rust
7 breng R hand langs de nek (alsof

je zegt: “ophouden”) op het
woord “Basta”

8 klap beide handen met  partner:
R hand op L hand en vice versa


