
Blue Moon Shine
Choreograaf : Sue Smyth (Maart 2014)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Low Intermediate
Tellen : 32
Intro: 16 tellen

www.allcountry.eu
Muziek : Does That Blue Moon Ever Shine On You
Artiest : Toby Keith
Tempo : 134 BPM
Vertaling: All Country

Koop muziek iTunes: Does That Blue Moon Ever Shine on You - Toby Keith 35 Biggest Hits

Sec 1: right side, behind, side, 
cross rock side, cross rock side,
cross ¼ turn side step fwd right
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
3 LV rock gekruist voor LV
4 RV gewicht terug
& LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewichte terug
& RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor RV
8 RV 1/4 draai linksom, stap achter (09.00)
& LV stap opzij
1 RV stap voor

Sec 2: left mambo ½ turn left step, 
full turn left, step ¼ turn right cross,
hinge ½ turn left, cross
2 LV rock voor
& RV gewicht terug
3 LV 1/2 draai linksom, stap voor (03.00)
4 RV 1/2 draai linksom, stap achter (09.00)
& LV 1/2 draai linksom, stap voor (03.00)
5 RV stap voor
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap voor
& RV gewicht terug
7 LV stap gekruist voor RV
8 RV 1/4 draai linksom, stap achter
& LV 1/4 draai linksom, stap opzij (12.00)
1 RV stap gekruist voor LV*
*Restartpunt in de 6e muur
   na tel 8& (laat tel 1 weg)

Sec 3: left scissor cross, right scissor cross,
side rock, back rock, side rock, cross
2 LV stap opzij
& RV stap naast LV
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV  stap opzij
& LV stap naast RV
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV rock opzij
& RV gewicht terug
7 LV rock achter
& RV gewicht terug
8 LV rock opzij
& RV gewicht terug
1 LV stap gekruist voor RV

Sec 4: full turn step (alt side tog side), 
sweep left into a left sailor ¼ turn left, 
step ¼ turn left ,cross side rock back
2 RV 1/2 draai linksom, stap achter
& LV 1/2 draai linksom, stap voor
3 RV stap opzij
Zwaal LV naar achter in de sailor step
4 LV 1/4 draai linksom, stap achter
& RV stap naast LV
5 LV stap voor
6 RV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
& LV gewicht terug
7 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
8 RV rock gekruist achter LV
& LV gewicht terug
Begin opnieuw

Brug:
Na de 2e en 4e muur (12.00) is er een brug.
Basic nightclub 
1 RV stap opzij
2 LV rock achter
& RV gewicht terug
3 LV stap opzij
2 RV rock achter
& LV gewicht terug

Restart: In de 6e muur is er na tel 8&
             van het 2 blokje een restart.

http://www.allcountry.eu/
https://itunes.apple.com/nl/album/does-that-blue-moon-ever-shine/id280462759?i=280462770&uo=4&at=1l3v7yw

