
Autumn
Choreograaf : Fred Whitehouse
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Info : Intro 8 tellen
Muziek : "Autumn" by Paolo Nutini (album: These Streets)

Lunge, 1¼ L Sweep, Cross, ¼ R Back, ¼ R Side
Hitch, Cross, Full Spiral R Sweep, Run Back x3
1 RV rock opzij, buig knie
2 LV ¼ linksom, gewicht terug
& RV ½ linksom, stap achter
3 LV ½ linksom, stap voor en sweep RV

voor
4 RV kruis over
& LV ¼ rechtsom, stap achter
5 RV ¼ rechtsom, stap opzij en hitch LV

met voet naast R knie
zwaai armen linksom
6 LV kruis over
7 RV hele draai rechtsom op bal LV,

sweep rond
8 RV ren achter
& LV ren achter
1 RV ren achter en kijk over R schouder

[4.30]

Sway x3, Knee Sway x3, Hitch, Weave, Spiral,
Basic
2 LV gewicht terug
& RV gewicht terug en kijk over

R schouders
3 LV gewicht terug
armen naar voor, palmen naar boven en trek ze
terug naar de borst
4 RV zwaai opgeheven knie gekruist

voor
& RV zwaai opgeheven knie rechts
5 RV zwaai opgeheven knie gekruist

voor en sweep achter
6 RV kruis achter
& LV  linksom, stap opzij
a RV kruis over met hele draai linksom
7 LV stap opzij
8 RV rock gekruist achter
& LV gewicht terug [3]

Monterey Point, Spiral, Sweep, Weave, Sweep,
Weave, Cross Rock Recover, Side, Spiral
1 RV tik opzij
2 LV hele draai rechtsom op bal voet
3 RV stap voor en sweep LV voor
4 LV kruis over
& RV stap opzij
5 LV kruis achter en sweep RV achter
6 RV kruis achter
& LV stap opzij
7 RV  linksom, rock gekruist over
8 LV gewicht terug
& RV  rechtsom, stap opzij
1 LV kruis over met hele draai rechtsom

[3]

Pique Turn R x2, Sweep, Run x2, Lunge Fwd,
Back Sweep x2, Run Back x2, (½ Turn R)
2 RV  rechtsom, stap voor en hitch LV
& LV ½ rechtsom, stap achter en hitch

RV
3 RV ½ rechtsom en sweep LV voor
4 LV stap voor
& RV stap voor
5 LV rock voor en buig knie
armen naar voor, palmen naar boven en trek ze
terug naar de borst
6 RV gewicht terug en sweep LV achter
7 LV stap achter en sweep RV achter
armen naar voor, palmen naar boven
8 RV ren achter
& LV ren achter en draai  rechtsom [9]
trek armen terug naar de borst

Begin opnieuw


