
I Used My Witchcraft (Januari 2022)
Choreografie : Silvia Schill
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Intro : 16 tellen, start op zang

Vertaling : All Country 
Muziek : Witchcraft
Artiest : Thyra
Tempo : 95 BPM
Dansvideo 

S1: Step, pivot 1/2 r, shuffle 1/2 turn r, 
back-hitch-back-hitch-coaster step
1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (6)
3 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (9)
& RV stap naast LV
4 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (12)
& RV stap achter
5 LV hitch
& LV stap achter
6 RV hitch
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

S2: Heel strut-heel strut-rock forward
1/4 turn l, cross-side-heel & cross shuffle
1 LV stap op hak voor
& LV zet tenen neer en klap
2 RV stap op hak voor
& RV zet tenen neer en klap
3 LV rock voor
& RV gewicht terug
4 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
5 RV stap gekruist voor LV
& LV stapje opzij
6 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

S3: 1/4 turn l/toe strut back
1/4 turn l/toe strut side-rock across
1/4 turn r, shuffle forward, step, pivot 1/2 l
1 RV 1/4 draai linksom, stap op teen achter (6)
& RV zet hak neer
2 LV 1/4 draai linksom, stap op teen opzij (3)
& LV zet hak neer
3 RV rock gekruist voor LV
& LV gewicht terug
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (6)
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor *Brug 5e muur
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12)

S4: Kick-ball-point, sailor step turning 1/4 l,
step, pivot 1/2 l, stomp forward, hold
1 RV kick voor
& RV stap naast LV
2 LV tik teen opzij
3 LV stap gekruist achter RV
& RV 1/4 draai linksom, stap naast LV (9)
4 LV stap voor
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (3)
7 RV stamp voor
8 Rust
Begin opnieuw

Bridge/Restart.
Dans de 5e muur t.m. tel 6 van het 3e blokje (6)
en doe dan:
7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 LV tik teen naast RV
Begin hierna de dans opnieuw.
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