Blowing
Choreograaf
Type dans
Niveau
Tellen
Muziek

: David Villellas (Febr 2017)
: Two wall line dance
: Intermediate
: 64
: This Little Light Of Mine by Holly Spears

Sec-1: Out, in jazz box, scuff
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV diag voor, stap LV diag voor (out-out)
stap RV achter, stap LV naast RV (in-in)
kruis RV over LV, stap LV achter
stap RV opzij, scuff LV naast RV

Sec-2: Step-lock-step, scuff, step, ½ turn flick, step, stomp up
1-2
3-4
5-6
7-8

stap LV voor, kruis RV achter LV
stap LV voor, scuff RV naast LV
op bal van LV draai ½ L-om, stap RV naast LV & flick LV (6:00)
stap LV voor, stamp up RV naast LV

Sec-3: Out, in, jazz box, scuff
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV diag voor, stap LV diag voor (out-out)
stap RV achter, stap LV naast RV (in-in)
kruis RV over LV, stap LV achter
stap RV opzij, scuff LV naast RV

Sec-4: Step-lock-step, scuff, step, ½ turn flick, step, stomp up
1-2
3-4
5-6
7-8

stap LV voor, kruis RV achter LV
stap LV voor, scuff RV naast LV
op bal van LV draai ½ L-om, stap RV naast LV en flick (12:00)
stap LV voor, stamp up RV naast LV

Sec-5: Step, stomp up, back, stomp up, back, stomp up, step, stomp up
1-2
3-4
5-6
7-8

stap RV diag voor, stamp up LV naast RV
stap LV diag achter, stamp up RV naast LV
stap RV diag achter, stamp up LV naast RV
stap LV voor, stamp up RV naast LV

Sec-6: Back rock, stomp x2, swivel x2
1-2
3-4
5-6
7-8

spring op RV achter & schop LV voor, gewicht terug op LV
stamp up RV naast LV, stamp RV voor
draai beide hielen naar rechts, draai beide hielen terug center
draai beide hielen naar rechts, draai beide hielen terug center

Sec-7: Heel switches with ½ turn
1-2
3-4
5-6
7-8

tik R-hiel voor, stap RV naast LV
draai ¼ L-om tik L-hiel voor, stap LV naast RV (9:00)
tik R-hiel voor, stap RV naast LV
draai ¼ L-om tik L-hiel voor, stap LV naast RV (6:00)

Sec-8: Heel switches with ¼ turn, point and 1 ¼ turn, stomp
1-2
tik R-hiel voor, stap RV naast LV
3-4
draai ¼ L-om tik L-hiel voor, stap LV naast RV (3:00) & tik R-teen naast LV
5-6
draai ¼ R-om stap RV voor, draai ½ R-om stap LV achter
7-8
draai ½ R-om stap RV voor, stamp LV naast RV (6:00)
Optie: 5-7: maak de 1 ¼ draai R-om op de R-hiel

Begin opnieuw
Einde muur 7:
Wijzig tel 5 – 6 van het laatste blokje in:
5
draai ¼ L-om stamp RV voor
6
rust (12:00)

