
 
Sunglasses 
Choreograaf : Pedro Machado 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 141 Bpm  
Muziek  : "Sunglasses On My Heart" by Ronnie Beard 
Bron  : 
 
Brush, Hitch, Forward Crossover 
1 RV veeg over vloer en til knie op 
2 RV stap over LV (hak iets links) 
3 LV veeg over vloer en til knie op 
4 LV stap over RV(hak iets rechts)  
5 RV veeg over  vloer en til knie op 
6 RV rock over LV neer(hak iets links)  
7 LV gewicht terug 
8 RV tik naast LV 
 
3 Count Turns(¼-½-¼), "Row The Boat"(Toe 
Heel Rock In Place With Arm Movement) 
1 RV stap opzij met ¼ draai rechtsom 
2 LV stap opzij met ½ draai rechtsom 
3 RV stap opzij met ¼ draai rechtsom 
& R+L til hakken op en strek de armen  
  voorwaarts 
4 R+L zet hakken neer en buig de armen 
5 LV stap opzij met ¼ draai linksom 
6 RV stap opzij met ½ draai linksom 
7 LV stap opzij met ¼ draai linksom 
& R+L til hakken op en strek de armen  
  voorwaarts 
8 R+L zet hakken neer en buig de armen 
   
Forward Diagonal Step & Touch With Finger 
Snaps, Syncopated Push Back 
1 RV lange stap schuin voor 
2 LV sleep naast RV en knip vingers 
3 LV lange stap schuin voor 
4 RV sleep naast LV en knip vingers 
& RV scoot achteruit en strek de armen
  voorwaarts vingers omhoog en 
  handpalmen naar voren 
5 LV scoot achteruit en hou de armen 
  gestrekt  
6  rust en klap 
& RV scoot achteruit en strek de armen 
  voorwaarts vingers omhoog en  
  handpalmen naar voren 
7 LV scoot achteruit en hou de armen 
  gestrekt  
8  rust en klap 
 
 
 
 

 
Monterey Turn, Kick Ball Change, ¼ Turn 
Into Hip Bumps  
1 RV  tik opzij  
2  RV maak op bal van LV ½ draai  
  rechtsom en stap naast LV 
3 LV  tik opzij  
4 LV stap naast RV 
5 RV schop voor 
& RV stap naast LV 
6 LV stap op de plaats 
7 RV stap voor 
& R+L ¼ draai linksom en heup naar  
  rechts 
8 LV heup naar links 
   
   
   
   
   
   
   
 


