Broken Heart
Choreograaf
Type dans
Niveau
Tellen
Muziek
Dansvolgorde

: Virginie Barjaud
: Two wall line dance
: Intermediate
: Part A: 64, Part B: 80, 2 Ponts, 1 Tag, 1 Final
: Mama’s Broken Heart by Miranda Lambert
: AAB – pont – AAB – pont – A Tag, B - final

Part A:
Sec-1: Rocking Chair, jazz box, step left fwd
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV voor, gewicht terug op LV
stap RV achter, gewicht terug op LV
kruis RV over LV, stap LV achter
stap RV opzij, stap LV voor

Sec-2: Scuff, hitch, stomp R, swivels, flick, stomp
1-2
3-4
5-6
7-8

schuif R-hiel over vloer, hef R-knie op (scoot fwd)
stamp RV voor, draai beide hiellen naar rechts
draai beide hiellen terug center, draai beide hiellen naar rechts
flick RV achter (tik R-hand aan), stamp naast LV

Sec-3: Pigeon toe, hold, rock step, step ½ turn L, stomp
1-2
3-4
5-6
7-8

draai R-teen & L-hiel naar rechts, draai R-hiel & L-teen naar rechts
draai R-teen & L-hiel naar rechts, rust
stap LV voor, gewicht terug op RV
½ draai linksom stap LV voor, stamp RV naast LV

Sec-4: Back rock – kick, stomp R, hold, stomp R, stomp L x3
1-2
3-4
5-6
7-8

spring op RV achter & schop LV voor, gewicht terug op LV
stamp RV naast LV, rust
stamp RV opzij, stamp LV naast RV
stamp LV opzij x2

Sec-5: Back rock, step right diagonal fwd, slide, stomp L
1-2
3
4 5-6
7-8

stap RV achter, gewicht terug op LV
grote stap RV diagonaal rechts voor
sleep LV tot bij RV
stamp LV naast RV, rust

Sec-6: Vine right back ½ turn right, scuff, vine left, scuff right
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV achter, ¼ draai R-om kruis LV achter RV
¼ draai R-om stap RV voor, schuif L-hiel over vloer
stap LV opzij, kruis RV achter LV
stap LV opzij, schuif R-hiel over vloer

Sec-7: Step ½ turn left x2, heel right, heel left, step right back, step left back
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV voor, ½ draai linksom
stap Rv voor, ½ draai linksom
stap op R-hiel voor, stap op L-hiel voor
stap RV achter, stap LV achter

Sec-8: Heel right, toe right, heel right, flick ½ turn left, stomp, hold
1-2
3-4
5
6-7-8

tik R-hiel voor, tik R-teen achter
tik R-hiel voor, flick RV achter ½ draai linksom
stamp RV naast LV
rust

Part B:
Sec-1: Kick L, kick R x2, cross, kick R, kick L, flick R, stomp, hold
1-2
3-4
5-6
7-8

(springend) schop LV voor, schop RV voor
(springend) schop RV voor, kruis RV over LV & LV kruis achter R-been
springend) schop RV voor, stap RV achter & LV schop voor
gewicht terug op LV & RV kruis achter L-been, stamp RV naast LV

Sec-2: Kick L, kick R x2, cross, kick R, kick L, flick R, stomp, hold
1-2
3-4
5-6
7-8

(springend) schop LV voor, schop RV voor
(springend) schop RV voor, kruis RV over LV & LV kruis achter R-been
springend) schop RV voor, stap RV achter & LV schop voor
gewicht terug op LV & RV kruis achter L-been, stamp RV naast LV

Sec-3: Back rock – kick, stomp R x2, back rock – kick, stomp R, hold
1-2
3-4
5-6
7-8

(springend) stap RV achter & LV schop voor, gewicht terug op LV
stamp RV naast LV x2
(springend) stap RV achter & LV schop voor, gewicht terug op LV
stamp RV naast LV, rust

Sec-4: Kick R, hook L ½ turn L, kick L, hook R ½ turn L, kick R, out R, out L, stomp R
1-2
3-4
5-6
7-8

(springend) schop RV voor, stap RV naast LV & kruis LV achter R-been & ½ draai L-om
(springend) schop LV voor, stap LV naast RV & kruis RV achter L-been & ½ draai L-om
schop RV voor, stap RV opzij
stap LV opzij, stamp RV naast LV

Sec-5: Swivel R, stomp L, swivel L, stomp R
1-2
3-4
5-6
7-8

draai R-teen naar rechts, draai R-hiel naar rechts
draai R-teen naar rechts, stamp LV naast RV
draai L-teen naar links, draai L-hiel naar links
draai L-teen naar links, stamp RV naast LV

Sec-6: R vine, ½ turn R scuff L, scoot x2, step, stomp up
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV opzij, kruis LV achter RV
stap RV opzij, schuif L-hiel over vloer & ½ draai R-om
spring op RV opzij & hef L-knie op x2
stap LV opzij, stamp up RV naast LV

Sec-7: Toe struts: ¼ turn R, ½ turn R, ½ turn R, step ¼ turn R, touch
1-2
3-4
5-6
7-8

tik R-teen opzij, ¼ draai R-om zet R-hiel neer
¼ draai R-om tik L-teen opzij, ¼ draai R-om zet L-hiel neer
tik R-teen achter, ½ draai R-om zet R-hiel neer
¼ draai R-om stap LV opzij, tik R-teen naast LV

Sec-8: Step, touch, back, kick, back kick, cross, back kick, cross
1-2
3-4
5-6
7-8

stap Rv voor, tik L-teen achter RV
stap LV achter, schop RV voor
(springend) stap RV achter & schop LV voor, kruis LV over RV & kruis RV achter L-been
(springend) stap RV achter & schop LV voor, kruis LV over RV & kruis RV achter L-been

Sec-9: Step ½ turn L x2, out, in, hook x2
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV voor, ½ draai L-om
stap RV voor, ½ draai L-om
spring RV & LV opzij, spring RV & LV terug center & kruis LV achter R-been
spring RV & LV opzij, spring RV & LV terug center & kruis RV achter L-been

Sec-10: Out, long hold
1
2-3-4
5-6
7-8

stamp RV opzij
(
( rust
(

Ponts: op einde Part B is er een rust van 8 tellen, hooft naar beneden en hou R-hand je hoed vast
Tag – Part A: dans t/m tel 7 van sec 4, kruis RV over LV & ½ draai L-om start Part B
Final: herhaal 3x sec 1 van part B

