
Dolce Vita    (Augustus 2016)
Choreografie : Mario & Lilly Hollnsteiner
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 64  Intro: Start op zang

Vertaling: All Country 
Muziek : On Your Way Out
Artiest : Gary Quinn
Dansvideo 

Heel, heel, heel 2x, touch back, 
pivot ½ r, chassé l
1 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
2 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
3 RV tik hak voor
4 RV tik hak voor
5 RV tik teen achter
6 RV+LV 1/2 draai rechtsom, gew. op RV (06.00
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

Back/heel, heel, touch back, pivot ½ l, 
step, stomp, back, stomp
1 RV spring achter en LV tik hak voor
2 LV spring op LV en RV tik hak voor
3 RV spring op RV en LV tik teen teen achter
4 LV+RV 1/2 draai linksom, gew. op LV (12.00)
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV stomp-up naast RV
7 LV stap diagonaal links achter
8 RV stomp-up naast LV*
*De dans eindigd hier op 06.00 uur.
 Zie Ending

¼ Monterey turn r with scuff, 
rock across, rock back
1 RV tik teen opzij
2 LV op bal v.d voet 1/4 draai rechtsom
   en RV stap naast LV (03.00)
3 LV tik teen opzij
4 LV scuff
5 LV rock gekruist voor RV
6 RV gewicht terug
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug

Point, step, stomp, stomp forward, 
point, step, kick, ½ turn l/cross
1 LV tik teen opzij
2 LV stap voor
3 RV stomp-up naast LV
4 RV stamp voor
5 LV tik teen opzij
6 LV stap voor
7 RV kick voor
8 LV op bal v.d voet 1/2 draai linksom
   en RV stap gekruist LV (09.00)

Kick-ball-cross, side, touch,
rolling vine r with stomp
1 LV kick diagonaal links voor
& LV stap naast RV
2 RV stap gekruist voor LV
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
6 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
7 RV 1/4 draai echtsom, stap opzij
8 LV stamp naast RV

Toes-heels-toes-heels swivels l, 
swivet, heels swivel
1 RV+LV draai tenen links
2 RV+LV draai hakken links
3 RV+LV draai tenen links
4 RV+LV draai hakken links
5 LV draai tenen links en RV draai hakken rechts
6 RV+LV draai terug midden
7 RV+LV draai hakken links
8 RV+LV draai terug midden. Gew. op LV

Toe strut forward turning ½ l, 
kick ball-step turning ½ l, heels swivel, 
heels swivel turning ½ l, hold
1 RV stap op teen voor
2 RV 1/2 draai linksom, zet hak neer (03.00)
3 LV kick voor
& LV 1/2 draai linksom, stap naast RV (09.00)
4 RV stap voor
5 RV+LV draai hakken rechts
6 RV+LV draai hakken terug midden
7 RV+LV 1/2 draai linksom, hakken rechts (03.00)
8 Rust (Gew. op RV)

Rock back, toe strut forward turning ½ r, 
toe strut back turning ½ r, ¼ turn r, stomp
1 LV rock achter
2 RV gewicht terug
3 LV stap op teen voor
4 RV 1/2 draai rechtsom, zet hak neer (09.00)
5 RV stap op teen achter
6 RV 1/2 draai rechtsom, zet hak neer (03.00)
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
8 RV stomp-up naast LV  Begin opnieuw

Ending:
½ Monterey turn r, stomp side, hold r + l
1 RV tik teen opzij
2 LV op bal v.d voet 1/2 draai rechtsom
   en RV stap naast LV (12.00)
3 LV tik teen opzij
4 LV stap naast RV
5 RV stamp opzij
6 Rust
7 LV stamp opzij
8 Rust

http://www.allcountry.eu/Linedance-video/Dolce-Vita.htm
http://www.allcountry.eu/

