
Just A Memory
Choreografie : John Dean & Maggie Gallagher
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 64
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Memories Are Made Of This
Artiest : The Dean Brothers
Tempo : 140 BPM
Dansvideo 
Openen als PDF bestand 

Toe strut,Crossing toe strut,side shuffle,rock back,rock forward 
01-02 RV stap op teen rechts opzij,zet hiel neer
03-04 LV kruis met teen over RV,zet hiel neer
05&06 RV stap rechts opzij & LV sluit aan,RV stap rechts opzij
07-08 LV rock achter,rock voor terug op RV

Toe strut,Crossing toe strut,side shuffle,rock back,rock forward 
09-10 LV stap op teen rechts opzij,zet hiel neer
11-12 RV kruis met teen over LV,zet hiel neer
13&14 LV stap links opzij & RV sluit aan,LV stap links opzij
15-16 RV rock achter,rock voor terug op LV

Step,pivot 1/2 turn,clap,step pivot 1/2 turn,clap 
17-20 RV stap voor,draai 1/2 linksom,RV stap voor,klap
21-24 LV stap voor,draai 1/2 rechtsom,LV stap voor,klap

3x Walks forward,heel,3x walks back,touch 
25-28 Loop vooruit:   RV,LV,RV, LV tik met hiel voor & klap
29-32 Loop achteruit:LV,RV,LV, RV tik met teen naast LV & klap

Toe touches,right vine,touch 
33-34 RV tik teen rechts opzij,RV tik teen voor
35-36 RV tik teen rechts opzij,RV tik teen naast LV
37-38 RV stap rechts opzij,LV kruis achter RV
39-40 RV stap rechts opzij,LV tik naast RV

Left vine with 1/4 turn left,hitch,hip bumps 
41-43 LV stap links opzij,RV kruis achter LV,LV stap 1/4 draai linksom
  &44 til rechterknie op
45-48 RV zet neer en duw de heupen R,L,R,L

Right vine,touch,left vine with 1/4 turn left,hitch right,hip bumps 
49-51 RV stap rechts opzij,LV kruis achter RV,RV stap rechts opzij
52      LV tik naast RV
53-55 LV stap links opzij,RV kruis achter LV,LV stap 1/4 draai linksom
  &56 til rechterknie op

Hip bumps,jump forward,jump back with claps 
57-60 RV zet neer en duw de heupen R,L,R,L
61-62 RV+LV sprin vooruit [R-L],klap
63-64 RV+LV spring achteruit [R-L],klap
Begin Opnieuw

https://www.youtube.com/watch?v=2JMURPp6Urc
http://www.allcountry.eu/

