
Mexicoma
Choreograaf : Audrey Watson
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : intermediate
Tellen : 64
Intro: 20 tellen, start op het woord 'water'

Home 
Muziek : Mexicoma
Artiest : Bucky Covington
Tempo : 120 BPM

  
R.diag. rock, back mambostep,
step rock fwd, sailor ¼ turn L
01 RV rock diagonaal voor
02 LV gewicht terug
03 RV rock achter
&   LV gewicht terug
04 RV stap naast LV
05 LV rock voor
06 RV gewicht terug
07 LV ¼ draai linksom, kruis achter RV
&   RV stap rechts opzij
08 LV stap links opzij

Cross side, behind & cross, side tog,
back coaster cross
01 RV kruis over LV
02 LV stap links opzij
03 RV kruis achter LV
&   LV stap links opzij
04 RV kruis over LV
05 LV stap links opzij
06 RV sluit naast LV
07 LV stap achter
&   RV stap naast LV
08 LV kruis over RV

¼ turn L, ½ turn L, shuffle fwd,
step ¼ turn R, cross shuffle
01 RV ¼ draai linksom stap achter
02 LV ½ draai linksom stap voor
03 RV stap voor
&   LV sluit naast RV
04 RV stap voor
05 LV stap voor
06 ¼ draai rechtsom
07 LV kruis over RV
&   RV stap rechts opzij
08 LV kruis over RV

(Full circle lock step) R. lock, R. lock step,
L lock, L. lockstep
01 RV stap voor
    (draai rechtsom voor begin hele cirkel)
02 LV kruis achter RV
03 RV stap met een draai naar rechts
&   LV lock achter RV
04 RV stap voor
     (je bent een ½ cirkel gedraaid)
05   LV stap met een draai naar rechts
06 RV lock achter LV
07 LV stap met een draai naar rechts
&   RV lock achter LV
08 LV stap voor
     (je hebt nu een hele cirkel gedraaid)

Cross rock, chasse, cross rock, chasse ¼ turn L.
01 RV rock gekruist over LV
02 LV gewicht terug
03 RV stap rechts opzij
&   LV stap sluit RV
04 RV stap rechts opzij
05 LV rock gekruist over RV
06 RV gewicht terug
07 LV stap links opzij
&  RV sluit naast LV
08 LV ¼ draai linksom stap voor

Step fwd, ½ turn R, back coaster step,
step fwd, ¼  turn L, ½ hinge turn L, cross
01 RV stap voor
02 LV ½ draai rechtsom stap achter
03 RV stap achter
&   LV stap naast RV
04 RV stap voor
05 LV stap voor
06 RV ¼ draai linksom stap rechts opzij
07 LV ½ draai linksom stap links opzij
08 RV kruis over LV

(turning weave) side, behind, ¼ turn L,
step pivot ½ turn ¼ turn L,behind,side
01 LV stap links opzij
02 RV kruis achter LV
03 LV ¼ draai linksom stap voor
04 RV stap voor
05 ½  draai linksom
06 RV ¼ draai linksom stap rechts opzij
07 LV kruis achter RV
08 RV stap rechts opzij

Step point, back point,
step sweep ¼ turn L, sway, sway
01 LV kruis over RV
02 RV tik teen rechts opzij
03 RV stap achter
04 LV tik teen links opzij
05 LV stap voor
06 RV zwaai met ¼ draai linksom naar voor
07 Heup rechts
08 Heup links
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