
What I Realy Meant To Say (Februari 2020)
Choreografie : Rony & friends
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Intro : Start op zang

All Country 
Muziek : What I Realy Meant To Say
Artiest : Cyndi Thomson / Jack & The Jillaroos
Tempo : 140 BPM
Facebook 

Side ,behind,sweep , behind side cross, Side ,behind,sweep , behind side cross,
1-2 RV zet rechts opzij, LV zet achter RV
3&4 RV sweep achter LV, LV zet opzij , RV gekruist voor LV
5-6 LV zet links opzij, RV zet achter LV
7&8 LV sweep achter RV, RV zet opzij , LV gekruist voor RV

¼ Shuffle right , pivot ½ step fw , ½ turn lft 2x ,step fwd , side together step fwd
1&2 RV zet ¼ r opzij , LV zet naast RV , RV zet voor (3)
3&4 LV zet voor , LV RV draai ½ rechtsom , LV zet voor (9 )
5&6 RV Draai ½ linksom zet achter , LV Draai ½ linksom zet achter ,RV zet voor
7&8 LV zet opzij , RV zet naast , LV zet voor

Step side ,rock step , step side , rock step , ½ turn left ,rock step , ½ turn right ,rock step
1&2 RV zet r opzij , LV rock step achter
3&4 LV zet l opzij , RV rock step achter
5&6 RV Draai ½ linksom zet achter , LV rock step achter
7&8 LV Draai ½ rechtsom zet achter , RV rock step achter

Mambo fwd , mambo bkw ,pivot ½ left ,1/2 turn right 2x step fwd
1&2 RV zet voor ,LV zet naast RV , RV zet achter
3&4 LV zet achter ,RV zet naast LV , LV zet voor
5&6 RV zet voor ,RV LV draai ½ linksom , RV zet voor ( 3 )
7&8 LV Draai ½ rechtsom zet achter ,RV draai ½ rechtsom
Begin opnieuw

TAG 1 ; na de 2e muur , 
Jazzbox , sway sway 2x
1234 zet RV over LV ,zet LV achter, zet RV opzij, Zet LV gekruist voor RV
5678 zet RV opzij en heupen rechts links rechts links

TAG 2 ; na de 3e muur Sway sway ; 1-2 zet RV opzij en heupen rechts links

RESTART ; dans de 4e muur t/m tel 4 van het 4de blokje , begin dan opnieuw 

https://www.allcountry.eu/
https://www.facebook.com/groups/584689695032648/permalink/1465056723662603/

