
Speed
Choreograaf : Michel Platje & Anita Zwiers
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Newcomer / Novice
Tellen : 32
Info : Intro 32 tellen
Muziek : "Scientele" by Speedy ft. Lumidee

Slide Step x2, Kick Cross Rock Step, Step Heel
Bounces
1 RV  rechtsom, grote stap voor
2 LV sleep naast
3 LV ¼ linksom, grote stap voor
4 RV sleep naast
5 LV  rechtsom, kick voor
& LV kruis over
6 RV stap achter
& LV stap opzij
7 RV stap naast
& R+L hakken omhoog
8 R+L zet hakken neer [12]

Shuffle Backwards (bounce shoulders), Kick,
Kick Travelling Backwards, Slide Backwards
1 LV stap achter
& RV sluit aan
2 RV stap achter
3 RV kick voor
& RV stap achter
4 LV kick voor
& LV stap achter
5 RV ½ rechtsom, stap voor
6 LV ½ rechtsom, stap achter
7 RV grote stap achter
8 LV sleep naast, armen naar voor [12]

Side Step, Bounce, Full Turn, Bounce
1 R+L spring op de plaats
2 LV spring op de plaats, R arm omhoog

en draai pols
3 R+L spring op de plaats, R arm nog

steeds hoog
4 LV ¼ linksom, stap voor
5 RV ¾ linksom, stap voor
6 R+L spring op de plaats, L arm omhoog

en draai pols
7 R+L spring op de plaats, L arm omhoog

en draai pols
8 RV stap rechts voor (out), R arm

gebogen en palm naar voor

Step Out, Arm Movement, Clap, Slide Step,
Bounce
1 LV stap opzij (out), L arm gebogen en

palm naar voor
2 duw beide armen naar voor en

bovenlichaam achter
3 duw beide armen naar voor en

bovenlichaam achter
4 klap
5 RV ¼ rechtsom, stap voor [3]
6 LV stap naast
7 duw heupen rechts en beide armen

links
8 duw heupen  rechts en beide armen

links

Begin opnieuw


