
Back To Front
Choreografie : Gary Lafferty
Soort dans : 1 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 64
Start de dans op 06.00 uur na 16 tellen

Muziek : Today I Started Loving You Again
Artiest : Buddy Jewell & Miranda Lambert
Tempo : 90 BPM
Dansvideo 
Vertaling: All Country

Side, behind, side rock&cross
Side, behind, & cross, step
01 LV stap links opzij
02 RV kruis achter LV
03 LV stap links opzij
&  RV gewicht terug
04 LV kruis over RV
05 RV stap rechts opzij
06 LV kruis achter RV
&  RV stap rechts opzij
07 LV kruis over RV
08 RV stap rechts opzij

Rock back, recover, tripple ½ turn right,
Rock back, recover, skate, skate
01 LV stap achter
02 RV gewicht terug
03 LV ¼ rechtsom, stap opzij
&  RV sluit aan
04 LV ¼ rechtsom, stap achter
05 RV stap achter
06 LV gewicht terug
07 RV schaats naar voor
08 LV schaats naar voor [12.00 uur]

Right shuffle, rock forward, recover,
Triple full turn left,rock forward, recover
01 RV stap voor
&  LV sluit aan
02 RV stap voor
03 LV stap voor
04 RV gewicht terug
05 LV 1/3 linksom, stap op de plaats
&  RV 1/3 linksom, stap op de plaats
06 LV 1/3 linksom, stap op de plaats
[optie: coaster step]
07 RV stap voor
08 LV gewicht terug

Sweep back,sweep back,right shuffle back,
Triple ½ turn left,step forward,½ turn left
01 RV breng in ronde beweging 
    naar achter en zet neer
02 LV breng in ronde beweging 
    naar achter en zet neer
03 RV stap achter
&  LV sluit aan
04 RV stap achter
05 LV ¼ linksom, stap opzij
&  RV sluit aan
06 LV ¼ linksom, stap voor [06.00 uur]
07 RV stap voor
08 RV+LV ½ draai linksom [12.00 uur]*

Side, behind, side rock&cross
Side, behind, & cross, step
01 RV stap links opzij
02 LV kruis achter RV
03 RV stap links opzij
&  LV gewicht terug
04 RV kruis over LV
05 LV stap rechts opzij
06 RV kruis achter LV
&  LV stap rechts opzij
07 RV kruis over LV
08 LV stap rechts opzij

Rock back, recover, tripple ½ turn left,
Rock back, recover, skate, skate
01 RV stap achter
02 LV gewicht terug
03 RV ¼ linksom, stap opzij
&  LV sluit aan
04 RV ¼ linksom, stap achter
05 LV stap achter
06 RV gewicht terug
07 LV schaats naar voor
08 RV schaats naar voor [06.00 uur]

Left shuffle, rock forward, recover,
Triple full turn right,rock forward, recover
01 LV stap voor
&  RV sluit aan
02 LV stap voor
03 RV stap voor
04 LV gewicht terug
05 RV 1/3 rechtsom, stap op de plaats
&  LV 1/3 rechtsom, stap op de plaats
06 RV 1/3 rechtsom, stap op de plaats
[optie: coaster step]
07 LV stap voor
08 RV gewicht terug

Sweep back,sweep back,left shuffle back,
Triple ½ turn right,step forward,½ turn right
01 LV breng in ronde beweging 
    naar achter en zet neer
02 RV breng in ronde beweging 
    naar achter en zet neer
03 LV stap achter
&  RV sluit aan
04 LV stap achter
05 RV ¼ rechtsom, stap opzij
&  LV sluit aan
06 RV ¼ rechtsom, stap voor [12.00 uur]
07 LV stap voor
08 RV+LV ½ draai rechtsom [06.00 uur]

*Wanneer je gestart bent op 06.00 uur, dan sta je nu op 12.00 uur. Het tweede gedeelte van
de dans is een spiegel van de eerste 32 tellen - zelfde stappen, startend met de andere voet

https://www.youtube.com/watch?v=VJoRfWk8OJI



