
Hoedendans
Tellen :36
Nivo: 2
Info:Dans in 2 rijen tegenover elkaar

Home
Muziek:If You Gonna Play In Texas
Artiest:Alabama
Tempo:110 BPM

  
01   LV+RV draai op linker hak en op bal van je RV ,1/4 > links, 
02   RV  sluit aan met stamp. 
03   LV+RV draai op linker hak en op bal van je RV ,1/4 > links, 
04   RV  sluit aan met stamp. 
 
05 t/m 08  herhaal  01 t/m 04
 
09 HEER: neemt hoed af,buigt en kijkt dame aan ! 
    DAME: tikt met RV achter links,buigt en kijkt heer aan ! 
10  HEER: hoed op.  DAME: strekt knieen,en plaats RV terug. 
11  RV  tik met de hak schuin voor, 
12  RV  plaats terug. 
 
13  LV  tik met  hak schuin voor, 
14  LV  plaats terug. 
15  RV  tik met teen achter LV, 
16  RV  plaats terug. 
 
17  LV  tik met teen achter RV, 
18  LV  stap opzij, 
19  RV  sluit aan. 
20  LV  stap opzij 
 
21  RV  sluit aan met stamp. 
22  LV+RV   draai op de bal van je voet,je hak naar buiten, 
23  LV+RV   draai op je hak,je tenen naar buiten. (tenen wijd) 
24  LV+RV   draai op de bal van je voet,je hak naar rechts. 
 
25  LV+RV   draai op de bal van je voet,je hak naar links. 
26  RV  kruist voor LV en zet neer, 
27  LV  plaats opzij, 
28  RV  stap opzij  ] en  LV zet bij  ]   zijdelingse Shuffle (naar rechts) 
29  RV  stap opzij  ] 
30  RV  draai op bal van voet 1/2 draai naar rechts,LV zwaait mee 
31  LV+RV   1 tel rust, [en zet neer. 
32  LV+RV   spring omhoog,en sluit de voeten, 
 
33  LV+RV   spring omhoog met de benen wijd, 
34  LV+RV   spring met de benen gekruist, (RV voor LV) 
35  LV+RV   draai op de bal van je voet 1/2 draai naar links, 
36  RV  sluit aan met stamp. 
Begin Opnieuw
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