
Little Bit Of Everything
Choreograaf : Adrian Churm (Augustus 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Intro: Start op zang

www.allcountry.eu
Muziek : Little Bit Of Everything
Artiest : Keith Urban
Tempo : 106 BPM

Vertaling: All Country

Night club basic, behind, side, cross rock,
side, syncopated cross rocking chair
1 RV stap opzij
2 LV rock achter RV
& RV gewicht terug
3 LV stap opzij
4 RV stap achter LV
& LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
& RV stap opzij
7 LV rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
8 LV rock achter
& RV gewicht terug

Cross rock, ¼ turn left, cross unwind,
coaster step, diagonal lock step forward
1 LV rock gekruist voor RV
2 RV gewicht terug
& LV 1/4 draai linksom, stap voor
3 RV stap gekruist voor LV
4 RV+LV unwind 1/2 draai linksom
   buig en strek hierbij de knieën (gew. op RV)
5 LV stap achter
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap diagonaal rechts voor
& LV stap gekruist achter RV
8 RV stap diagonaal rechts voor

Diagonal lock step forward,
Crossing steps moving back, coaster step
1 LV stap diagonaal links voor
& RV stap gekruist achter LV
2 LV stap diagonaal links voor
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap achter
4 RV stap opzij, draai naar het rechter diagonaal
5 LV stap gekruist voor RV
& RV stap achter
6 LV 1/8 draai linksom, stap achter (03.00)
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

Rock into ½ turn left, ½ turn left,
rock step, heel rock, toe rock
1 LV rock voor
& RV gewicht terug
2 LV 1/2 draai linksom, stap voor
3 RV stap voor
& RV+LV 1/2 pivot turn linksom
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
& LV stap naast RV
7 RV rock op hak voor
& LV gewicht terug
8 RV rock op teen achter
& LV gewicht terug
Begin opnieuw

Tag 1 aan het eind van de 2e muur:
2x Night Club Basic, 4 sways
1 RV stap opzij
2 LV rock gekruist achter RV
& RV gewicht terug
3 LV stap opzij
4 RV rock gekruist achter LV
& LV gewicht terug
5 RV stap opzij, sway heupen rechts
6 Sway heupen links
7 Sway heupen rechts
8 Sway heupen links en sleep RV naast LV

Tag 2 aan het eind van de 3e muur:
1 RV stap opzij, sway heupen rechts
2 Sway heupen links (gew. op LV)
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