
Little Tiago (Pettit Tiago)
Choreografie : David Villellas (Aug. 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Beginner
Tellen : 64
Vertaling: All Country

www.allcountry.eu
Muziek : I Think I Like It Here
Artiest : Rob Wilson
Dansvideo 
Muziekvideo 

Heel strut R & L, kick, 
cross, ½ turn unwind
1 RV stap op hak voor
2 RV zet teen neer
3 LV stap op hak voor
4 LV zet teen neer
5 RV kick voor
6 LV tik teen gekruist voor RV
7 Unwind 1/2 draai linksom (Gew. op RV)
8 Rust

Heel strut L & R, kick, kick, back, hold
1 LV stap op hak voor
2 LV zet teen neer
3 RV stap op hak voor
4 RV zet teen neer
5 LV kick voor
6 LV kick voor
7 LV stap achter
8 Rust

Coaster step, scuff, 
lock step fwd, scuff
1 RV stap achter
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 LV stap voor
6 RV lock achter LV
7 LV stap voor
8 Scuff

½ turn, flick, ½ turn, flick, 
out, out, in, in
1 RV 1/2 draai linksom, stap sweep voor
2 LV flick achter
3 LV 1/2 draai linksom, stap voor
4 RV flick achter
5 RV stap diagonaal rechts voor (Out)
6 LV stap diagonaal links voor (Out)
7 RV stap terug center
8 LV stap naast RV*
*Restartpunt 3e muur

Step side, cross, ¼ turn toe strut, 
½ turn toe strut, ¼ turn toe strut
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap op teen voor
4 RV zet hak neer
5 LV 1/2 draai rechtsom, stap op teen achter
6 LV zet hak neer
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap op teen opzij
8 RV zet hak neer

Step side, cross, ¼ turn toe strut,
toe strut ½ turn, toe strut ¼ turn
1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV 1/4 draai linksom, stap op teen voor
4 LV zet hak neer
5 RV 1/2 draai linksom, stap op teen achter
6 RV zet hak neer
7 LV 1/4 draai linksom, stap op teen opzij
8 LV zet hak neer

Vaudeville, point back, 
kick fwd twice, step back, hold
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap diagonaal links achter
3 RV tik hak diagonaal rechts voor
4 RV tik teen achter
5 RV kick voor
6 RV kick voor
7 RV stap achter
8 Rust

Rock ½ turn left, ½ turn left, scuff, 
jazz box , stomp fwd
1 LV 1/2 draai linksom, rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV 1/2 draai linksom, stap voor
4 RV scuff
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stamp voor
Begin opnieuw

http://www.allcountry.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=M9KunFsN82U
http://www.allcountry.eu/Linedance-video/Little-Tiago.htm

