
ALMOST JAMAICA
Choreograaf: Lucy Love
Soort Dans: 4 muurs linedance
Niveau: Beginner
Tellen: 48

www.allcountry.eu 
Muziek: Almost Jamaica
Artiest: The Bellamy Brothers
Tempo: 100 BPM

Koop muziek iTunes: Almost Jamaica - Reggae Cowboys 

Toe tapsToe taps
01&2 RV tik rechts opzij, rust
  &3  RV stap naast LV, LV tik links opzij
04     LV stap naast RV

Step forward, step back with clapStep
forward, step back with clap
05 RV stap voor
06 LV tik naast RV met klap
07 LV stap achter
08 RV stap naast LV met klap

Toe tapsToe taps
09&10 LV tik links opzij, rust
  & 11 LV stap naast RV, RV tik rechts opzij
12       LV stap naast LV

Step forward, step back with clap Step 
forward, step back with clap
13 LV stap voor
14 RV tik naast LV en klap
15 RV stap achter
16 LV stap naast RV en klap

Step side, slide, tripple step,Step side,
slide, tripple step
17 LV stap links opzij
18 slide RV naar LV
19&20 Tripple step op plaats R,L,R
21 LV stap links opzij
22 RV slide naar LV
23&24 Tripple step op de plaats R,L,R

Step, pivot ½ turn, step,pivot ¼ turn
Step, pivot ½ turn, step,pivot ¼ turn
25 LV stap voor
26 draai ½ rechtsom
27 LV stap voor
28 draai ¼ rechtsom

Rock step, Left coaster stepRock step, 
Left coaster step
29 LV rock voor
30 RV rock achter
31 LV stap achter
&32 RV sluit naast LV, LV stap voor

step, pivot ½ turn, shuffle forwartStep, 
pivot ½ turn, shuffle forwart
33 RV stap voor
34 Draai ½ linksom
35 &36 Shuffle voor R,L,R

Rock step, left coaster stepRock step, 
left coaster step
37 LV rock voor
38 RV rock achter
39 LV stap achter
&40 RV stap naast LV, LV stap voor

Toe circles, tripple stepToe circles, 
tripple step
41&42 Cirkel RV teen van voor naar rechts
43&44 Tripple step op de plaats R,L,R
45-46 Cirkel LV teen van voor naar links
47&48 Tripple step op de plaats L,R,L

http://www.allcountry.eu/
https://itunes.apple.com/nl/album/almost-jamaica/id291446725?i=291446731&uo=4&at=1l3v7yw

