
Strut Around Sue   (Juli 2015)
Choreografie : Stephen & Lesley McKenna
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner
Tellen : 64
Intro: Start na de beat nadat hij zingt
         "With every single guy in town"

www.allcountry.eu
Muziek : Runaround Sue
Artiest : The Overtones
Dansvideo 

Vertaling: All Country 

Koop muziek iTunes: Runaround Sue - The Overtones

Right step lock step, hold, 
step pivot 1/4 step, hold
1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom
7 LV stap voor
8 Rust

Right side together side, hold, 
Left coaster step, hold
1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap opzij
4 Rust
5 LV stap achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust

Right jazz box doing toe struts
1 RV stap op teen voor LV
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen achter
4 LV zet hak neer
5 RV stap op teen opzij
6 RV zet hak neer
7 LV stap op teen naast RV
8 LV zet hak neer

Right stomp, fan out in out, 
Left stomp, fan out in out
1 RV stamp iets voor
2 RV draai teen naar rechts
3 RV draai teen terug
4 RV draai teen naar rechts
5 LV stamp iets voor
6 LV draai teen naar links
7 LV draai teen terug
8 LV draai teen naar links

Right side strut, cross strut, 
side strut, rock back, recover
1 RV stap op teen opzij
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor RV
4 LV zet hak neer
5 RV stap op teen opzij
6 RV zet hak neer
7 LV rock achter RV
8 RV gewicht terug

Left side strut, cross strut, 
side strut, rock back, recover
1 LV stap op teen opzij
2 LV zet hak neer
3 RV stap op teen voor LV
4 RV zet hak neer
5 LV stap op teen opzij
6 LV zet hak neer
7 RV rock achter LV
8 LV gewicht terug

Full turn right doing heel struts
1 RV 1/4 draai rechtsom, stap op hak voor
2 RV zet teen neer
3 LV 1/4 draai rechtsom, stap op hak voor
4 LV zet teen neer
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap op hak voor
6 RV zet teen neer
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap op hak voor
8 LV zet teen neer

Right heel taps, Left heel taps
1 RV tik teen diagonaal rechts voor
2 RV zet hak neer
3 RV hak omhoog en zet weer neer
4 RV hak omhoog en zet weer neer
5 LV tik teen diagonaal links voor
6 LV zet hak neer
7 LV hak omhoog en zet weer neer
8 LV hak omhoog en zet weer neer
Begin opnieuw

http://www.allcountry.eu/Linedance-video/Strut-Around-Sue.htm
https://geo.itunes.apple.com/nl/album/runaround-sue/id554764521?i=554764675&at=1l3v7yw&mt=1&app=music
http://www.allcountry.eu/

