
Hard to Say It!
Choreografie : Niels Poulsen (Jan. 2015)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Intro: 24 tellen

www.allcountry.eu
Muziek : Hard to Say I’m Sorry
Artiest : Chicago
Vertaling: All Country

Koop muziek iTunes: Hard to Say I'm Sorry - The Best of Chicago 
  
R basic, L side rock cross, ¼ L, 
L back rock,
walk L, ¼ L into R scissor step
1 RV grote stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap gekruist voor LV
3 LV rock opzij
& RV gewicht terugs
4 LV stap gekruist voor RV
& RV 1/4 draai linksom, stap achter (09.00)
5 LV rock achter
6 RV gewicht terug
7 LV stap voor
8 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (06.00)
& LV stap gekruist achter RV
1 RV stap gekruist voor LV

L side rock, 
weave into L diagonal back rock,
½ R sweep, ½ R and run R L into R rock
2 LV rock opzij
3 RV gewicht terug
4 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
5 LV rock 1/8 draai linksom achter
6 RV gewicht terug
7 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
    en RV sweep opzij (10.30)
8 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (04.30)
& LV stap voor
1 RV rock voor 

Recover & cross, reverse rolling vine, 
3/8 of a diamond box
2 LV gewicht terug
& RV 1/8 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV 1/4 draai linksom, stap achter (03.00)
& LV 1/2 draai linksom, stap voor (09.00)*
*Restartpunt in de 3e muur.   
Doe hier: LV 1/4 draai linksom en begin opnieuw.
5 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (06.00)
6 LV 1/8 draai linksom, stap achter
& RV stap achter
7 LV 1/8 draai linksom, stap opzij (03.00)
8 RV 1/8 draai linksom, stap voor (01.30)
& LV stap voor

Cross rock R, side R & drag, 
½ turn run around L with R sweep, 
cross, L side cross
1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
& RV 1/8 draai rechtsom, grote stap opzij (03.00)
3 LV sleep naast RV (Gew. op RV)
4 LV 1/8 draai linksom, stap voor
& RV 1/8 draai linksom, stap voor
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor
    en RV sweep voor (09.00)
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV rock opzij
8 RV gewicht terug
& LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw

Restart: In de 3e muur (06.00) is er een restart.
Doe hier: LV 1/4 draai linksom en begin opnieuw.

Einde: Dans de laatste (8e) muur t/m tel 3
      van het 3e blokje. Je staat dan op 06.00 uur
Doe vervolgens:
Turn ¼ L twice and do 3 prissy walks fwd 
R L R and drag L next to R.
4 RV 1/4 draai linksom, stap achter
& LV 1/4 draai linksom, stap iets diagonaal voor
5 RV stap gekruist voor LV (12.00)
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV stap gekruist voor LV
8 LV sleep naast RV

Note: In de 5e muur gaat de muziek langzamer
          op de tellen 29-32.
    Pas je hier aan aan het tempo van de muziek.

https://itunes.apple.com/nl/album/hard-to-say-im-sorry/id265625949?i=265626452&uo=4&at=1l3v7yw
http://www.allcountry.eu/

