
Broken Wings
Choreograaf : Maureen & Michelle (The Girls)
Soort Dans : 2 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Info : 68 Bpm – Begin de dans na 24 tellen
Muziek : "The One" by GaryAllan
Bron :

Large Step Left, Hold, Syncopated Vine, Touch,
Large Step Left, Hold, Side Travelling Full Turn
With Point
1 LV grote stap links opzij
lichaam naar links gedraaid en kijk links opzij
2 rust
3 RV stap rechts opzij
& LV stap achter RV
4 RV stap rechts opzij
& LV tik naast RV
5 LV grote stap links opzij
lichaam naar links gedraaid en kijk links opzij
6 rust
7 RV ¼ draai rechtsom, stap voor
& LV ½ draai rechtsom, stap achter
8 RV ¼ draai rechtsom, tik rechts opzij

Cross, Together, ¼ Turn, Back, ¼ Turn, Forward,
Together, ¼ Turn, Back, Modified Rhumba Box
1 RV stap gekruist voor LV
& LV stap naast RV
2 RV ¼ rechtsom, stap achter
3 LV ¼ linksom, stap gekruist voor RV
& RV stap naast LV
4 LV ¼ linksom, stap achter
5 RV stap voor
& LV stap naast RV
6 RV stap rechts opzij
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap links opzij

¼ Turn, Rock With Touch, Travelling Triple Full
Turn, Touch, Reverse Lock Shuffle, ½ Turn With
Hook, Lock Shuffle
& RV ¼ draai rechtsom
1 RV rock achter en LV tik teen voor
L-knie gebogen en lichaam naar rechts gedraaid
2 LV gewicht terug
3 RV 1/3 linksom, stap op plaats
& LV 1/3 linksom, stap op plaats
4 RV 1/3 linksom, stap op plaats
& LV tik teen achter RV
5 LV stap achter
& RV lock voor LV
6 LV stap achter
& RV ½ rechtsom, hook voor L-been
7 RV stap voor
& LV lock achter RV
8 RV stap voor

Rock, Shuffle ¼ Turn, Hitch, ½ Pivot, ¼ Pivot, Step
1 LV rock gekruist voor RV
2 RV gewicht terug
3 LV stap links opzij
& RV stap naast LV
4 LV ¼ linksom, stap voor
& RV hitch knie
5 RV stap voor
6 R+L ½ draai linksom
7 RV stap voor
8 R+L ¼ draai linksom
& RV stap naast LV

Tag:
Elke keer als de woorden "I’m The One" gezongen
worden, dit is na de muren 2, 4 en 6.
Bij de 2e muur wordt de tag 2x gedans , bij de andere
muren maar 1x. (kijk hierbij altijd naar de 1e muur).

Hip Sways
1 LV stap links opzij, duw heupen links

(buig kniëen)
& strek kniëen, duw heupen links
2 bump heupen naar rechts
(hierbij wordt een ronddraaiende heupbeweging
gemaakt omlaag & links, omhoog, rechts)
3 LV stap links opzij, duw heupen links

(buig kniëen)
& strek kniëen, duw heupen links
4 bump heupen naar rechts
(hierbij wordt een ronddraaiende heupbeweging
gemaakt omlaag & links, omhoog, rechts)


