
Alberta Rain
Choreograaf : Maria Schoonhoven (Sept. 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 64
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Muziek : Warm Alberta Rain
Artiest : Rick Morgenstern

  
TOE SWIFFEL,HEEL TOUCH 2X,TOE TOUCH 2X
01;RV zwaai op hiel tenen naar rechts
02;RV zwaai tenen terug
03;RV zwaai op hiel tenen naar rechts
04;RV zwaai tenen terug
05;RV tik met hiel recht voor aan
06;RV tik met hiel recht voor aan
07;RV tik met teen recht achter
08;RV tik met teen recht achter

HEEL,TOE,HEEL,TOE,SIDE,CLOSE,SIDE,CLOSE
09;RV tik met hiel recht voor aan
10;RV tik met teen recht achter
11;RV tik met hiel recht voor aan
12;RV tik met teen recht achter
13;RV tik met teen rechts opzij
14;RV tik met teen naast LV
15;RV tik met teen rechts opzij
16;RV zet naast LV

TOE SWIFFEL,HEEL TOUCH 2X TOE TOUCH 2X
17 t/m 24;Herhaal met LV 01 t/m 08

HEEL,TOE,HEEL,TOE,SIDE,CLOSE,SIDE,CLOSE
25 t/m 31;Herhaal met LV 09 t/m 15
32;LV tik naast RV

VINE LEFT,TOUCH,VINE RICHT,TOUCH
33;LV stap links opzij
34;RV kruis achter LV
35;LV stap links opzij
36;RV tik naast LV
37;RV stap rechts opzij
38;LV kruis achter RV
39;RV stap rechts opzij
40;LV tik naast RV

ROCK,STEP,1/2 TRIPPLE TURN LEFT,
ROCK,STEP,SHUFFLE BACK
41&42;LV rock naar voor, en til RV,RV gewicht terug
43&44;LV stap ¼ naar links,RV stap naast LV,
          LV stap ¼ naar links
45&46;RV rock naar achter,en til LV,LV gewicht terug
47&48;RV stap achter,LV sleep bij,RV stap achter

ROCK,STEP,SHUFFLE FORWARD,ROCK,STEP,
CHASSE WITH 1/4 TURN RIGHT
49&50;LV rock naar achter,en til RV,
          RV gewicht terug voor
51&52;LV stap voor,RV sleep bij,LV stap voor
53&54;RV rock naar voor,en til LV,LV gewicht terug 
55&56;RV stap ¼ rechts opzij,en LV sluit aan,
          RV rechts opzij

CROSS OVER,BACK,CHASSE LEFT,CROSS OVER,
BACK,SIDE,TOGETHER
57&58;LV kruis over RV,en til RV,RV gewicht terug
59&60;LV zet links opzij,RV sluit aan,LV zet links opzij
61&62;RV kruis over LV,LV til omhoog,LV gewicht terug
63;RV tik met tenen rechts opzij
64;RV zet naast LV
01;RV begin opnieuw
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