
Louisiana Swing
Choreograaf : Kate Sala & Robbie McGowan Hickie
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen: 32      

Home
Artiest:  Ann Tayler
Muziek: Home To Louisiana
BPM : 108
Info : Dans start na 16 tellen

  
Step fwd right & left, mambo fwd, hitch, step back left & right left coaster cross
01 RV stap voor
02 LV stap voor
03 RV stap voor
 &  LV gewicht terug
04 RV stap achter
 &  LV hitch
05 LV stap achter
 &  RV hitch
06 RV stap achter
07 LV stap achter
&  RV stap naast LV
08 LV kruis over RV

Sway left/right, chasse ¼ right, step, pivot ¾ right, sway left/ right
01 RV stap opzij sway heupen naar rechts
02 Sway heupen naar links
03 RV stap opzij
 &  LV sluit aan
04 RV draai ¼ rechtsom, stap voor
05 LV stap voor
06 Draai ¾ rechtsom, gewicht op RV
07 LV stap opzij sway heupen naar links
08 Sway heupen naar rechts

Chasse turn ¼ left, fwd rock, right sailor, left sailor (traveling back) 
01 LV stap opzij
 &  RV sluit aan
02 LV draai ¼ Linksom, stap voor
03 RV stap voor
04 LV gewicht terug
05 RV kruis achter
 &   LV stap iets links diagonaal naar achter
06 RV stap iets naar achter, center
07 LV kruis achter RV
 &  RV RV stap iets rechts diagonaal naar achter
08 LV stap iets naar achter, center

Cross, unwind ½ right, left side rock, syncopated weave right, step fwd
01 RV kruis achter LV
02 Draai ½ rechtsom, gewicht op RV
03 LV stap opzij
04 RV gewicht terug
05 LV kruis achter RV
 &  RV stap iets opzij
06 LV kruis over Rv
 &  RV stap iets opzij
07 LV kruis achter RV
 &  RV stap iets opzij
08 LV stap voor
Begin opnieuw.
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