
Sapphire Moonlight (Juli 2019)
Choreografie : Francien Sittrop
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver cha cha
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country 
Muziek : Senorita
Artiest : Shawn Mendes feat Camilla Cabello
Tempo : 118 BPM
Dansvideo 

  
     1-9                  fwd, rock fwd, recover, coaster cross, hold, 

                       side, cross, side rock, recover, cross
1-3                  lv stap diag. voor, rv kruis over, gewicht terug op lv
4 & 5              rv stap achter, lv stap naast, rv kruis over rv
6                      rust
& 7                  lv stap opzij, rv kruis over
8 & 1              lv rock opzij, gewicht terug op rv, lv kruis over

10-16              side, behind, chasse r, cross rock, recover, sailor 1/4 l
2 – 3               rv stap opzij – lv stap achter rv
4 & 5              rv stap opzij, lv stap naast rv, rv stap opzij
6 – 7               lv kruis over rv, gewicht terug op rv
8 &                  lv sweep naar achter met 1/4 draai li, rv stap naast (09.00) (restart)

17-24              prissy walks, shuffle fwd, rock fwd, recover, 3/4 turn r
1 -2                 lv stap gekruist over rv, rv stap gekruist over lv
3 & 4              lv stap voor, rv stap naast lv, lv stap voor
5 – 6               rv rock voor, gewicht terug op lv
7 - 8               rv draai 1/2 re, lv draai 1/4 re (06.00)

 25 – 32          side, behind, crossing shuffle, sync. side rock, recover,
                         together, side, 1/4 l and touch
1 -2                 rv stap achter, lv stap naast
3 & 4              rv kruis over, lv stap opzij, rv kruis over lv
5 – 6 &           lv rock opzij, gewicht terug op rv, lv stap naast rv
7 – 8               rv stap achter met 1/4 draai li, lv tik gekruist over rv (03.00)
Begin opnieuw

Restart in de 7de muur

Na tel 16& begin opnieuw met tel 1

Website        : www.franciensittrop.nl 

https://www.allcountry.eu/
http://www.franciensittrop.nl/
https://www.allcountry.eu/2-Line-Dance-Video/Sapphire-Moonlight.htm

