
You Never Know
Choreografie : John Warnars (Juli 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Easy Intermediate
Tellen : 32
Intro: 48 tellen. (0:16 sec.)

www.allcountry.eu
Muziek : You Never Know
Artiest : Alan Jackson
Tempo : 181 BPM
Dansvideo 

Info : Tags en restarts op einde 2de, 4de, 6de en 8ste muur. 

Koop muziek iTunes: You Never Know - Alan Jackson

HEEL TOE SWIVEL/TWIST,
with HEEL BOUNCES R&L;
1 RV draai hak naar buiten
& RV draai teen naar buiten
2 RV hak omhoog en omlaag (bounce)
& RV hak omhoog en zet hak neer
3 RV draai hak naar binnen
& RV draai teen naar binnen
4 RV hak omhoog en omlaag (bounce)
& RV hak omhoog en zet hak neer (gew. RV)
5 LV draai hak naar buiten
& LV draai teen naar buiten
6 LV hak omhoog en omlaag (bounce)
& LV hak omhoog en zet hak neer
7 LV draai hak naar binnen
& LV draai teen naar binnen
8 LV hak omhoog en omlaag (bounce)
& LV hak omhoog en zet hak neer (gew. LV)

KICK, & BALL, SIDE ROCK, & RECOVER,
L SAILOR STEP, & CLOSE, ½ RUMBA BOX L,
& HITCH, ¼ R COASTER CROSS,
into TOE HEEL STRUT;
1 RV schop/kick naar voor
& RV stap op bal naast LV
2 LV rock naar links opzij
& RV gewicht terug op RV
3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap naar rechts opzij
4 LV stap naar links opzij
& RV stap/sluit naast LV
5 LV stap naar links opzij
& RV stap/sluit naast LV
6 LV stap naar achter
& RV til knie op (hitch)
7 RV stap naar achter
& LV stap/sluit naast RV
8 RV stap met ¼ draai rechtsom, (3)
op teen, gekruist over LV
& RV zet hak neer

L SIDE SHUFFLE, & TAP, 
R SIDE SHUFFLE ¼ R, & STOMP, 
L HEEL, & HOOK, HEEL, & STOMP, 
R HEEL, & HOOK, HEEL, & TAP;
1 LV stap naar links opzij
& RV stap/sluit naast LV
2 LV stap naar links opzij
& RV tik met teen naast LV
3 RV stap naar rechts opzij
& LV stap/sluit naast RV
4 RV stap met ¼ draai rechtsom voor (6)
& LV stamp naast RV
5 LV tik met hak schuin links voor
& LV haak gekruist voor RV (hook)
6 LV tik met hak schuin links voor
& LV stamp/sluit naast RV (gewicht LV)
7 RV tik met hak schuin rechts voor
& RV haak gekruist voor LV (hook)
8 RV tik met hak schuin rechts voor
& RV tik met teen naast LV*
*TAG & RESTART*

KICK, & BALL, SIDE ROCK, & RECOVER,
L LOCK STEP BACK, & KICK,
R LOCK STEP BACK, & KICK,
L COASTER STEP, & STOMP;
1 RV schop/kick naar voor
& RV stap op bal naast LV
2 LV rock naar links opzij
& RV gewicht terug op RV
3 LV stap naar achter
& RV stap gekruist voor LV (lock)
4 LV stap naar achter
& RV schop/kick naar voor
5 RV stap naar achter
& LV stap gekruist voor RV (lock)
6 RV stap naar achter
& LV schop/kick naar voor
7 LV stap naar achter
& RV stap/sluit naast LV
8 LV stap naar voor
& RV stamp naast RV
1 RV begin opnieuw (draai hak naar buiten)

*Tags en Restarts; 
Op einde 2de, 4de, 6de en 8ste muur,
op de “&” tel na tel 8 van de 3de blok;
& RV stamp naast LV
   (i.p.v. tik teen naast LV),
   en restart de dans. (hou gewicht op LV)

http://www.allcountry.eu/Linedance-video/You-Never-Know-Warnars.htm
https://geo.itunes.apple.com/nl/album/you-never-know/id1002097491?i=1002097693&at=1l3v7yw&app=music
http://www.allcountry.eu/

