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Betty-Lou Nelson, Colorado
Line dance
32
220
“Mile out of Memphis” by Philip Claypool

van Goethem

Ball change, scoot, brushes and jumps
01 LV tik met hiel voor en LV stap naast RV
02 RV tik met hiel voor en RV stap naast LV
03 LV tik met hiel voor en RV hop naar voor
04 LV stap voor en RV schuif over de grond
naar rechts
05 RV zet rechts neer en LV schuif over de
grond naar links
06 LV zet links neer (pos II) en RV en LV
buig door de knieën
07 RV en LV spring in pos I en RV en LV
spring in pos II
08 RV en LV spring in pos I
Heel Swivels and pigeon toe movements
01 RV en LV draai hielen naar rechts
02 RV en LV draai hielen naar links
03 RV en LV draai hielen naar rechts en RV
en LV draai hielen naar links
04 RV en LV draai hielen naarrechts en draai
tenen rechts LV draai hak links
05 RV en LV terug naar het midden en LV
draai tenen links RV draai hak rechts
06 LV en RV terug naar het midden en RV
draai tenen rechtsLV draai hak links
07 RV en LV terug naar het midden en LV
draai tenen links RV draai hak rechts
08 LV en RV terug naar het midden
Coaster step, shuffle and scoots to the side
01 LV stap achter en RV stap naast RV
02 LV stap voor
03 RV stap voor en LV schuif bij
04 LV stap voor en RV hink naar links }
LV links gelicht
05 LV stap opzij in pos II en LV hink }1/4
naar rechts RV rechts gelicht
06 RV stap opzij in pos II en RV hink }draai
naar links LV links gelicht
07 LV stap opzij in pos II en LV hink } CW
naar rechts RV rechts gelicht
08 RV stap opzij in pos II
}

Steps, clap, scoot, jump and ¾ turn CCW
01 LV stap voor en RV gewicht
02 LV stap naast RV en klap in de handen
03 RV stap achter en LV gewicht
04 RV stap naast LV en RV hink naar voor
05 LV stap links opzij
06 RV stap rechts opzij pos II en spring met
RV gekruist voor LV
7/8 RV en LV ¾ draai linksom

