
Why Don’t You Love Me
Choreograaf : Daisy Simons (2011)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner/Intermediate
Tellen : 32
Intro: 32 tellen

www.allcountry.eu 
Muziek : Why Don’t You Love Me Anymore
Artiest : Willy Willy & Isolde Lasoen
Tempo : 101/202 BPM (Two Step)
Koop muziek: iTunes 

Step fwd, touch, step back, kick,
shuffle ¼ turn, step fwd, touch,
step back, kick, shuffle ½ turn
01. RV stap voor
&   LV tik achter LV
02. LV stap achter
&   RV schop voor
03. ¼ draai rechtsom, RV stap opzij
&   LV sluit
04. RV stap opzij
05. LV stap voor
&   RV tik achter LV
06. RV stap achter
&   LV schop naar voor
07. ¼ draai linksom, LV stap opzij
&   RV sluit
08. ¼ draai linksom, LV stap voor

Rock step, side rock, behind-side-
cross, rock step, side rock, behind, ¼ 
turn R,
step fwd
09. RV stap voor
&   LV gewicht terug
10. RV stap opzij
&   LV gewicht terug
11. RV kruis achter LV
&   LV stap opzij
12. RV kruis over LV
13. LV stap voor
&   RV gewicht terug
14. LV stap opzij
&   RV gewicht terug
15. LV kruis achter RV
&   ¼ draai rechtsom, RV stap voor
16. LV stap voor

Shuffle fwd, rock step, step back,
lock step backw, shuffle ½ turn
17. RV stap voor
&   LV sluit
18. RV stap voor
19. LV stap voor
&   RV gewicht terug
20. LV stap achter
21. RV stap achter
&   LV stap gekruist voor RV
22. RV stap achter
23. ¼ draai linksom, LV stap opzij
&   RV sluit
24. ¼ draai linksom, LV stap voor

Scissor step R, scissor step L, chassé ¼ turn R,
step fwd, ½ turn pivot, step fwd
25. RV stap opzij
&   LV sluit
26. RV kruis over LV
27. LV stap opzij
&   RV sluit
28. LV kruis over RV
29. RV stap opzij
&   LV sluit
30. ¼ draai rechtsom, RV stap voor
31. LV stap voor
&   ½ draai rechtso
32. LV stap voor
Begin opnieuw
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