
Low Key
Soort dans : 4 muurs linedans 
Choreograaf : Maggie Gallagher
Nivo : 1/2
Tellen : 32 
Intro : 20 tellen, start op het woord ‘Low’ 

Home
Muziek : Laid Back ’n Low Key
Artiest : Alan Jackson
Tempo : 119 BPM
Video 

  
Side, rock back, recover, right lock step, 1/2 pivot right, 1/2 shuffle turn right
01 LV stap opzij
02 RV rock achter
03 LV gewicht terug 
04 RV stap voor
&   LV stap achter RV
05 RV stap voor
06 LV stap voor
07 LV+RV ½ pivot turn rechtsom
08 LV maak ¼ draai rechtsom, stap opzij
&   RV stap naast LV
01 LV maak ¼ draai rechtsom, stap achter

Rock back, recover, right kick ball cross, side, touch, chassè left
02 RV rock achter
03 LV gewicht terug
04 RV schop voor
&   RV stap naast LV
05 LV stap gekruist voor RV
06 RV stap opzij
07 LV tik teen naast RV
08 LV stap opzij
&   RV stap naast LV
01 LV stap opzij

Cross rock, recover, chassè right, cross rock, recover, side left
02 RV rock gekruist voor LV
03 LV gewicht terug
04 RV stap opzij
&   LV stap naast RV
05 RV stap opzij
06 LV rock gekruist voor RV
07 RV gewicht terug
08 LV stap opzij

Right cross, ¾ unwind left, rock back, recover, step, cross point, side, cross point
01 RV kruis over LV
02 Unwind ¾ draai linksom (gewicht eindigd op rechts)
03 LV rock achter
04 RV gewicht terug
Restart hier op muur 2 en 5
05 LV stap diagonaal links voor
06 RV point rechter teen gekruist voor LV
07 RV stap naar rechts
08 LV point linker teen gekruist voor RV
Begin opnieuw

Brug: Aan het eind van muur 1 en 4 zit een brug van 4 tellen.
Side sways left, right, left, right
01 LV stap opzij, zwaai de heupen naar links
02 Zwaai de heupen naar rechts
03 Zwaai de heupen naar links
04 Zwaai de heupen naar rechts

http://www.allcountry.eu/
http://nl.youtube.com/watch?v=pihtbZRp1TY

