
Spring Swing
Choreografie : Rick & Deborah Bates
Soort dans : Partnerdans
Niveau : Intermediate
Tellen : 32

Home
Muziek : Ricochet
Artiest : Daddy's Money
Tempo : 125 BPM
Vertaling: All Country

Startpositie: Beiden in de dansrichting met de binnenste handen vast
Stappen voor de heer. Passen voor de dame zijn contra.

Forward shuffles,1/2 pivot,turning shuffle
01&02 Shuffle naar voor met R,L,R
03&04 Shuffle naar voor met L,R,L
         Laat handen los
05 RV stap voor
06 RV+LV maak 1/2 draai linksom [dame rechtsom]
    Beiden kijken nu tegen de dansrichting
07&08 Shuffle naar voor met R,L,R en draai hierbij 1/2 linksom
         [dame rechtsom]. 
         Je kijkt nu in de dansrichting,pak de binnenste handen vast

Rock step,turning shuffle,rock step,turning shuffle
[Partner switch sides]
09 LV stap achter
10 Breng gewicht terug op RV
11&12 Shuffle naar voor met L,R,L en maak hierbij 1/4 draai rechtsom
         [dame linksom]
         Je kijkt nu naar elkaar, pak beide handen vast
13 RV stap achter
14 Breng gewicht terug op LV
    Heer LH omhoog met RH dame, andere handen los
    als de dame met haar rug de heer passeert.
15&16 Shuffle naar voor en maak hierbij 1/2 draai linksom [dame rechtsom]
         Je bent nu van plaats verwisseld, pak weer beide handen vast.
         De Dame staat iets rechts van de Heer.

Rock step,turning shuffle [partner switch sides],
rock step,turning shuffle
17 LV stap achter
18 Breng gewicht terug op RV
    Heer LH omhoog met RH dame, andere handen los
    als de dame met haar rug de Heer passeert.
19&20 Shuffle naar voor met L,R,L en maak hierbij 1/2 draai rechtsom
         [dame linksom]
         Je bent nu van plaats verwisseld, pak weer beide handen vast.
21 RV stap achter
22 Breng gewicht terug op LV
23&24 Shuffle naar voor en maak hierbij 1/4 draai rechtsom 
         [dame linksom]
         Je kijkt nu tegen de dansrichting met de binnenste handen vast.

1/2 Pivot,forward shuffle,forward traveling turn,walk,walk
Laat beide handen los
25 LV stap voor
26 LV+RV maak 1/2 draai rechtsom [dame linksom]
    Je kijkt nu beiden in de dansrichting
27&28 Shuffle naar voor met R,L,R
29 RV stap naar voor en maak 1/2 draai linksom [dame rechtsom)]
30 RV stap naar voor en maak 1/2 draai linksom [dame rechtsom)]
    Pak de binnenste handen vast
31 RV stap naar voor
32 LV stap naar voor
Begin Opnieuw

http://www.allcountry.eu/

