
Tango Perhaps?
Choreograaf : Carmen Mah
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Info :
Muziek : "Perhaps, Perhaps, Perhaps" by Ross Mitchell, His Band and Singers

(CD: All Night Long)
Bron :

Optie armbewegingen:
Probeer - als het voetenwerk er goed in zit -
onderstaande arm- en handbewegingen toe te
voegen.

Walk Forward L, R; Tango Close
L arm voor de borst, ca 10 cm voor het lichaam,
handpalm naar binnen.
R arm aan rechterzijde, elleboog naar rechts,
vingers wijzen naar R heup
S 1-2 LV stap voor
S 3-4 RV stap voor
Q 5 LV stap voor
Q 6 RV stap rechts opzij
S 7-8 LV stap naast RV
tel 8: wissel de armen snel, zodat de R arm voor
de borst is en de L arm aan de linker zijde,
spiegelbeeld van de startpositie

Walk Back R, L; Tango Close
S 1-2 RV stap achter
S 3-4 LV stap achter
Q 5 RV stap achter
Q 6 LV stap links opzij
S 7-8 RV stap naast LV
tel 8: wissel armen weer snel naar de startpositie

Left Cucaracha, ¼ R Step Forward, ¼ R Step
Forward
Q 1 LV stap op bal voet links opzij

(draai hak uit)
Q 2 RV gewicht terug
S 3-4 LV stap naast RV
Zwaai bij de Cucaracha Step L arm naar links en
R arm naar voor en dan weer terug naar
startpositie
S 5-6 RV ¼ rechtsom, stap voor
S 7-8 LV ¼ rechtsom, stap voor [6]

¼ R Step Forward, Lunge Forward-Recover,
Step Back, Close
S 1-2 RV ¼ rechtsom, stap voor [9]
Tijdens de 3 slow steps (langzame passen)
hierboven wordt een 'U' vorm gedanst.
Houd bij deze passen de R arm gedraaid voor het
lichaam en de L arm iets naar achter, alsof de R
arm de weg vrij maakt.
Q 3 LV rock voor
Q 4 RV gewicht terug
L arm beweegt naar voor, terwijl de R arm naar
rechts gaat
S 5-6 LV grote stap achter
R arm voor het lichaam, L arm naar links
S 7-8 RV stap naast LV
Armen terug naar startpositie

Begin opnieuw

Note:
Aan het einde van de muziek, na tel 29-30 (tel 5-6
van het 4e blok), is er een lange toon van 4 tellen
(31-32 en 1-2).
Sleep RV langzaam achter LV in 4e of 5e positie
[12]. Strek armen opzij, L arm draai horizontaal
CW en eindigt voor de borst, handpalm naar
binnen. R arm draait CCW verticaal en eindigt
boven het hoofd, elleboog iets gebogen,
handpalm naar beneden; net als de ballet 4e

positie.

Helemaal aan het eind is er een scherpe toon,
zwaai beide handen open, vingers gespreid
schuin naar beneden, middelvinger het laagst.
Kijk tegelijkertijd snel naar beneden en naar
boven (probeer het hoofd niet te bewegen) alsof
het een vluchtige blik naar iemand is.

De Slow Steps (b.v. 1-2) kunnen worden gedanst
als stap - rust, of sleep (in plaats van 'rust') de 2e

voet richting 1e voet en veeg (brush) langs de
binnenzijde van de 1e voet alvorens de volgende
stap (3) te zetten.
Het 'brushen' kan ook bij de snelle stappen (Q
steps) worden gedaan.
Probeer alles met licht gebogen knieën te dansen.
Alle bewegingen dienen vloeiend te zijn.


