
The Moon and Stars    (September 2017)
Choreografie : Pat Stott & Glynn Holt
Soort dans : 4 muurs linedance
Niveau : Improver
Tellen : 32
Intro: Start na "my" op het woord "lips"

Vertaling: All Country 
Muziek : You're My World
Artiest : Emilia
Tempo : 88 BPM
Dansvideo 

Step right, touch, step left, tap, 
rumba forward, touch, step left, touch,
step right, tap, rumba back, kick
1 RV stap opzij
& LV tik teen naast RV
2 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV
6 RV stap opzij
& LV tik teen naast RV
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap achter
& RV kick voor

Coaster step, scuff, lock step forward,
small sweep, cross strut, back strut, 
1/4 right with side strut, close
1 RV stap achter
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
& LV scuff
3 LV stap voor
& RV lock achter LV
4 LV stap voor
& RV zwaai naar voor
5 RV stap op teen voor LV
& RV zet hak neer
6 LV stap op teen achter
& LV zet hak neer
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap op teen opzij
& RV zet hak neer
8 LV stap naast RV

Twist heels, toes, heels to right, clap,
twist heels, toes, heels to left, clap, 
2x 1/4 Monterey turns
1 RV+LV draai hakken rechts
& RV+LV draai tenen rechts
2 RV+LV draai hakken rechts
& Klap
3 RV+LV draai hakken links
& RV+LV draai tenen links
4 RV+LV draai hakken links
& Klap
5 RV tik teen opzij
& LV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
   en RV stap naast LV
6 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
7 RV tik teen opzij
& LV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
   en RV stap naast LV
8 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV

Large step to right, rock back, recover,
large step to left, rock back recover, 
Turn 1/4 left stepping out to right, snap,
1/4 turn left transferring weight to left,
snap, 1/4 turn left stepping out to right,
snap, 1/4 turn left transferring weight 
to left, snap
1 RV grote stap opzij
2 LV rock achter
& RV  gewicht terug
3 LV grote stap opzij
4 RV rock achter
& LV gewicht terug
5 RV 1/4 draai linksom, stap opzij
& Rust en klik vingers R hand opzij
6 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
& Rust en klik vingers
7 RV 1/4 draai linksom, stap opzij
& Rust en klik vingers R hand opzij
8 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
& Rust en klik vingers
Begin opnieuw

Bridge 1: Na de 3e muur (03.00)
1 RV 1/8 draai linksom, stap op teen voor
& RV zet hak neer
2 LV 1/8 draai linksom, stap op teen opzij
& LV zet hak neer
3 RV 1/8 draai linksom, stap op teen voor
& RV zet hak neer
4 LV 1/8 draai linksom, stap op teen opzij
& LV zet hak neer (09.00)
5 Sway heupen rechts
6 Sway heupen links

Bridge 2: In de 6e muur na tel 16 (2e blokje)
Vervang tel 8 van het 2e blokje door:
8 LV stap gekruist voor RV en voeg toe
1 RV stap opzij, sway heupen rechts
2 Sway heupen links
en begin de dans opnieuw

Einde (12.00):
Doe na tel 4& in het 4e blokje
RV stamp opzij en strek de armen omhoog

https://www.allcountry.eu/
https://www.allcountry.eu/Linedance-video/The-Moon-and-Stars.htm

