
Cherry Lips    (November 2018) Vertaling : All Country 
Choreografie : Suzi Beau Muziek : Cherry Lips
Soort dans : 2 muurs lijndans Artiest : The Koi Boys
Niveau : Beginner Tempo : 148 BPM
Tellen : 32
Intro : 16 tellen Dansvideo 

side toe strut, cross toe strut, toe fans right & left
chasse right, back rock 1 RV stap voor
1 RV stap op teen opzij 2 RV draai tenen rechts
2 RV zet hak neer 3 RV draai tenen terug midden
3 LV stap op teen gekruist voor RV 4 RV draai tenen rechts
4 LV zet hak neer 5 LV stap voor
5 RV stap opzij 6 LV draai tenen links
& LV stap naast RV 7 LV draai tenen terug midden
6 RV stap opzij 8 LV draai tenen links
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug right heel strut, 

left heel strut, rocking chair
side toe strut, cross toe strut, 1 RV stap op hak voor
chasse left, back rock 2 RV zet tenen neer
1 LV stap op teen opzij 3 LV stap op hak voor
2 LV zet hak neer 4 LV zet tenen neer
3 RV stap op teen gekruist voor LV 5 RV rock voor
4 RV zet hak neer 6 LV gewicht terug
5 LV stap opzij 7 RV rock achter
& RV stap naast LV 8 LV gewicht terug
6 LV stap opzij
7 RV rock achter right heel strut, 
8 LV gewicht terug left heel strut, rocking chair

1 RV stap op hak voor
right lock step, scuff, 2 RV zet tenen neer
left lock step, scuff 3 LV stap op hak voor
1 RV stap voor 4 LV zet tenen neer
2 LV lock achter RV 5 RV rock voor
3 RV stap voor 6 LV gewicht terug
4 LV scuff 7 RV rock achter
5 LV stap voor 8 LV gewicht terug
6 RV lock achter LV
7 LV stap voor slow 1/4 turn jazzbox
8 RV scuff with toe struts

1 RV stap op teen gekruist voor LV
slow pivot 1/2 turn, 2 RV zet hak neer een klik vingers
slow pivot 1/4 turn 3 LV stap op teen achter
1 RV stap voor 4 LV zet hak neer en klik vingers
2 Rust en klk vingers 5 RV 1/4 draai rechtsom, 
3 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)    stap op teen opzij (06.00)
4 Rust en klik vingers 6 RV zet hak neer en klik vingers
5 RV stap voor 7 LV stap op teen gekruist voor RV
6 Rust en klk vingers 8 LV zet hak neer en klik vingers
7 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (03.00) Begin opnieuw
8 Rust en klik vingers
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