
Hugs & Kisses    (Juli 2016)
Choreografie : Pat Stott & Liz Lowry
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver
Tellen : 32
Intro: 36 tellen

Vertaling: All Country 
Muziek : A Letter to You
Artiest : Shakin' Stevens
Dansvideo 

Chasse right, rock back, recover, 
2 hip bumps left, 2 hip bumps right 
1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij, bumo heupen links
6 Bump heupen links
7 RV gewicht op RV, bump heupen rechts
8 Bump heupen rechts

Step left to left, cross right behind left, 
turn 1/4 left shuffle forward, 
jazz jump diagonally forward, 
hold and clap hands, 
2 more jazz jumps forward 
1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV 1/4 draai linksom, stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
& RV sprongetje voor (out)
5 LV sprongetje voor (out)
6 Rust en klap
& RV sprongetje voor
7 LV sprongetje voor
& RV sprongetje voor
8 LV sprongetje voor
Optie &7&8: Maak Shimmy's bij de
                 sprongetjes voorwaarts.

Shuffle forward, 1/4 pivot, cross shuffle,
half turn over left shoulder
1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor*
*Restartpunt 8e muur (06.00)
 Doe hier na tel 1&2:
 LV stamp voor, Rust en klap.
 Begin daarna de dans opnieuw.
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/4 privot turn rechtsom
5 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV 1/4 draai linksom, stap achter
8 LV 1/4 draai linksom, stap opzij

Cross shuffle, rock, recover, 
sailor step turning 1/4 left, stomp, kick 
1 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
2 RV stap gekruist voor LV
3 LV rock opzij
4 RV gewicht terug
5 LV stap gekruist achter RV
& RV 1/4 draai linksom, stap opzij
6 LV stap naast RV
7 RV stomp-up naast LV
8 RV kick diagonaal rechts voor
Begin opnieuw 

Tag: Doe na de 3e muur (09.00)
       de volgende brug van 16 tellen.
Grapevine right, tap, 4 Elvis knees, 
grapevine left, tap, 4 Elvis knees 
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV, draai knie naar binnen
5 RV draai knie naar binnen
6 LV draai knie naar binnen
7 RV draai knie naar binnen
8 LV draai knie naar binnen

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV, draai knie naar binnen
5 LV draai knie naar binnen
6 RV draai knie naar binnen
7 LV draai knie naar binnen
8 RV draai knie naar binnen

http://www.allcountry.eu/
http://www.allcountry.eu/Linedance-video/Hugs-Kisses.htm

