
Rose A Lee    (Januari 2017)
Choreografie : Micaela Svensson Erlandsson
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Intro: 16 tellen

Vertaling: All Country 
Muziek : Rose A Lee
Artiest : Smokie
Tempo: 90 BPM
Dansvideo 

Toe Struts Back x4 (r,l,r,l)
1 RV stap op teen achter
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen schter
4 LV zet hak neer
5 RV stap op teen achter
6 RV zet hak neer
7 LV stap op teen schter
8 LV zet hak neer

Step. Touch. Step. Touch. 
Step. Touch. Step. Touch.
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV en klap
3 LV stap diagonaal links voor
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV tik teen naast RV en klap
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV tik teen naast LV en klap

Grapevine right. Touch. 
Grapevine left ¼ Turn left. Hitch.
1 RV stap opzij
2 LV stap achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
8 RV hitch

Right Sugar Foot. Stomp. Hold (& Clap)
Left Sugar Foot. Stomp. Hold (& Clap)
1 RV tik teen naast LV
2 RV tik hak naast LV
3 RV stamp naast LV
4 Rust en klap
5 LV tik teen naast RV
6 LV tik hak naast RV
7 LV stamp naast RV
8 Rust en klap
Begin opnieuw

http://www.allcountry.eu/Linedance-video/Rose-A-Lee.htm
http://www.allcountry.eu/

	
	RV rock achter
	LV gewicht terug
	RV stap opzij
	LV sluit
	RV stap opzij
	LV rock achter
	RV gewicht terug
	LV ¼ rechtsom, stap achter
	RV ¼ rechtsom, stap opzij [6]
	Rock Across Recover, Chassé, Cross/Unwind Full Turn L, Side, Cross, Side
	LV rock gekruist over
	RV gewicht terug
	LV stap opzij
	RV sluit
	LV stap opzij
	RV kruis over met hele draai linksom
	LV stap opzij
	RV kruis over
	LV stap opzij
	Rock Back Recover, Figure Of 8
	RV rock achter
	LV gewicht terug
	RV stap opzij
	LV kruis achter
	RV ¼ rechtsom, stap voor
	LV stap voor
	L+R ½ draai rechtsom
	LV ¼ rechtsom, stap opzij [6]
	Behind, ¼ L Fwd, Shuffle Fwd, Rock Fwd Recover, Out Out, Back RV kruis achter
	LV ¼ linksom, stap voor
	RV stap voor
	LV sluit aan
	RV stap voor
	LV rock voor
	RV gewicht terug
	LV spring links achter (out)
	RV spring opzij (out)
	RV rock achter
	LV gewicht terug
	RV kick voor
	RV stap op bal voet naast
	LV stap naast
	RV kruis over
	LV stap achter
	RV stap opzij
	LV kruis over [3]
	Side, Hold, ½ L Side, Hold, Pivot ½ L, Cross, Side
	RV stap opzij
	2
	rust
	LV ½ linksom, stap opzij 4
	rust
	RV stap voor
	R+L ½ draai linksom
	RV kruis over
	LV stap opzij [3]
	Begin opnieuw
	Bridge:
	LV stap opzij
	
	
	Restart:
	Dans de 5e muur t/m tel 16 (tel 8 van het 2e blok) en begin opnieuw [6]
	
	Ending:
	Eindig na de 7e muur met:
	LV gewicht terug
	RV kick voor
	RV stap op bal voet naast
	RV kruis over
	LV stap achter
	RV stap opzij
	Side, Hold, ½ L Side, Hold, Pivot
	L, Cross, Side
	RV stap opzij 2
	RV stap voor
	R+L ½ draai linksom
	RV kruis over
	Choreograaf : Karl-Harry Winson
	Soort Dans : 4 wall line dance
	Na de 1e muur [3]:
	Rock Back Recover, Vine, Scuff, Chassé
	RV rock achter
	Niveau
	LV gewicht terug RV stap opzij
	LV kruis achter
	RV stap opzij
	: Intermediate Tellen
	LV scuff
	RV sluit
	: 48 Info
	: Start na 32 tellen op zang Muziek
	RV spring opzij (out)
	LV stap opzij
	
	
	
	Rock Back Recover, Kick Ball Change, Jazz Box Cross
	RV rock achter
	LV stap naast
	LV kruis over [12]
	rust
	LV ½ linksom, stap opzij 4
	rust
	LV stap opzij










































































































