
Old Dan Tucker
Soort dans : 4 muurs linedans
Choreograaf : Guy Lories & Juliette Tobback
Nivo : Beginner
Tellen : 48

Walk fwd 2x, coaster step, 
walk back 2x, coaster step
01 RV stap voor
02 LV stap voor
03 RV stap voor
&  LV stap naast RV
04 RV stap achter
05 LV stap achter
06 RV stap achter
07 LV stap achter
&  Rv stap naast LV
08 LV stap voor

Vine right, triple step, 
vine left, triple step
09 RV stap opzij 
10 LV kruis achter RV
11 RV stap opzij
&  LV stap op de plaats
12 RV stap op de plaats
13 LV stap opzij
14 RV kruis achter LV
15 LV stap opzij
&  RV stap op de plaats
16 LV stap op de plaats

½ pivot, ½ pivot, hook shuffle right 
diag fwd, hook shuffle left diag fwd
17 RV stap voor
18 RV en LV draai ½ linksom
19 RV stap voor
20 RV en LV draai ½ linksom
&   RV kruis voor L knie
21 Rv stap diagonaal rechtsvoor
&   LV sluit naast RV
22 RV stap diagonaal rechtsvoor
&  LV kruis voor R knie
23 LV stap diagonaal linksvoor
&  RV sluit aan
24 LV stap diagonaal linksvoor

Home 
Muziek : Old Dan Tucker
Artiest : Bruce Springsteen
Tempo : 98 BPM
Video  

Heel, toe, heel, hook, heel 2x
25 RV tik hak voor
&   RV sluit
26 LV tik teen achter
&   LV sluit
27 RV tik hak voor
&   RV hook hak voor L knie
28 RV tik hak voor
&   RV sluit
29 LV tik hak voor
&  LV sluit
30 RV tik teen achter
&  RV sluit
31 LV tik hak voor
&  LV hook hak voor R knie
32 LV tik hak voor
&  LV sluit

Heel grind right fwd, right coaster step, 
left heel grind ¼ turn, left coaster step
33 RV draai op hak tenen van
     links naar rechts, til LV op
34 LV zet neer
35 RV stap achter
&  LV stap naast RV
36 RV stap voor
37 LV draai op hak tenen van
     rechts naar links, til RV op
38 RV ¼ linksom, stap achter
39 LV stap achter
&  RV sluit naast LV
40 LV stap voor

Rock recover, cross shuffle 2x
41 RV rock opzij
42 LV gewicht terug
43 RV kruis over LV
&  LV kleine stap opzij
44 RV kruis over LV
45 LV rock opzij 
46 RV gewicht terug
47 LV kruis over RV
&  RV kleine stap opzij
48 LV kruis over RV
Begin opnieuw

http://nl.youtube.com/watch?v=D2YjdvaaKyg
http://www.allcountry.eu/

