ISLAND STATION NORTH
Choreografie : Vicky E.Rader
Soort dans : Partnerdans
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Start in Sweetheart positie

Home
Muziek : Island
Artiest : Eddy Raven
Tempo : 93 BPM (Cha Cha)
Vertaling: All Country

Cross step left, rock back, shuffle in place
01 RV rock gekruist over
02 LV gewicht terug
03 RV sluit & LV stap op de plaats
04 RV stap op de plaats
Cross step right, rock back, shuffle in place
05 LV rock gekruist over
06 RV gewicht terug
07 LV sluit & RV stap op de plaats
08 LV stap op de plaats
Step forward, rock back, ½ turn shuffle in place
09 RV rock voor
10 LV gewicht terug
11 RV stap voor, ¼ draai rechtsom & LV sluit aan
12 RV stap voor, ¼ draai rechtsom
Step forward, rock back, ½ turn shuffle in place
13 LV rock voor
14 RV gewicht terug
15 LV stap voor, ¼ draai linksom & RV sluit aan
16 LV stap voor, ¼ draai linksom
Step, pivot, step, pivot
Laat rechterhand los als je begint met draaien,
de arm gaat over de man heen bij de 1e draai en over de dame bij de 2e draai.
17 RV stap voor
18 ½ draai linksom
19 RV stap voor
20 ½ draai linksom
Laat na de 2e draai de linkerhand los
¼ turn left and step, left step behind, chassè right
Als je begint met de ¼ draai; beide partnes kijken naar het midden van de dansvloer.
De heer biedt zijn handen aan zodat de dame deze kan pakken.
21 RV stap voor, ¼ draai linksom
22 LV kruis achter
23 RV stap rechts opzij & LV sluit aan
24 RV stap ¼ draai rechtsom opzij
Full turn in 2 counts
Laat de linkerhand los als je begint met de draai
& ½ draai rechtsom
25 LV stap voor
De rechterarm van de heer gaat over het hoofd van de dame.
26 ½ draai rechtsom, gewicht op rechts
De rechterarm van de dame gaat nu over het hoofd van de heer.
Na de hele draai gaat de arm van de heer nog een keer over het hoofd van de dame
en kom je weer terug in Sweetheart positie.
Shuffles 3X
27&28 Shuffle voor L,R,L
29&30 Shuffle voor R,L,R
31&32 Shuffle voor L,R,L
Begin opnieuw

