DOA LITTLEDANCE

I

partnerdans(open promenadepositie, heer links, dame rechts, linkerhanddame in rechterhandheer)
Choreografie:Rick & DeborahBates
CD: lt would be you
Muziek:She Loves me (,She Don't Love you) Artiest: Gary Allen
2
Niveau
32 tellen
T e m p o : c a 1 3 2B P M
rockstep fwd, pivot, shuffle fwd, pivottuÍn,'/o turn, chassé
Dame
Heer
LV
stap voor, rock terug oP RV
+
op
LV
terug
voor,
rock
stap
1 2 RV
los
handen
draaiop RV % linksom
draai op LV % rechtsom
&
handenvast dame r.h., heer l.h. (je staat tegen de dansrichtingin)
LV shufflenaarvoor
3 & 4 RV shufflenaar voor
h a n d e nl o s
RV stap voor, RV + LV draai % linksom
5 + 6 LV stap voor, RV + LV draai % rechtsom
draaiop LV % linksom
draaiop Rv % rechtsom
&
linkerhanden vast fie staat bijna tegenover elkaar, linkervoet dame ter hoogte van linkervoet heer)
RV chassenaar rechts
7 & I LV chassénaarlinks

1 Um8

1/+turn
rockstep, chassé 1/ztuÍn,rockstep, chassé
9 Um 16
LV stap achter,rock terug op RV
1 + 2 RV stap achter,rock terug op LV
(haar rug naar zijn borst)
draaien
gaat
langs
heer
voor de
handen los, dame
LV
chasséT. draairechtsom
3 & 4 RV chassé% linksom
bent nu van plaats verwisseld, nog steeds t.o. elkaar rv dame thv rv heer)
rechterhandenvast, 1,1e
RV stap achter,rock terug op LV
5 + 6 LV stap achter,rotk terug op RV
handen los, dame gaat voor de heer langs draaien(haarrug naar zijn borst)
RV chasselo draailinksom
L
V
chassé%rechtsom
7&8

Je staat nu weeÍ in de staÉPositie
heerlinks,damêrechts,(linkerhanddamein rechterhandheer)

rockstepbkw, shufflefwd, turningvine into a shuffle
17 tlm 24
LV stapachter,rockterugop RV
1 + Z RV stapachtei,rockterugop LV
3&4
5+6
&
7&I

LV shufflenaar voor
RV shufílenaar voor
handen los
RV stap rechtsopzij,LV stap gekruistachterRV
LV stap linksopzij,RV stap gekruistachterLV
draaiop LV % rechtsom
draaiop Rv % linksom
RV shufflenaar voor
LV shufflenaarvoor
heer kijkt naar binnenkantvd kring, dame kijkt naar buitenkantvd kring,
dus met de ruggen naar elkaartoe gericht

pivotturn, shuffle fwd, turning vine into a shuffle fwd
25 tlm 32
LV stap voor, RV + LV draai % rechtsom
RV stap voor, RV + LV draai % linksom
1+2
je kijkt dus weer naar elkaar
LV shufflenaar voor
RV shufflenaar voor
3&4
beide handenvast
RV stap rechtsopzij,LV stap gekruistachterRV
LV stap linksopzij,RV stap gekruistachterLV
5+6
dame los
rechterhand
linkerhandheer laat
draai op LV % rechtsom
draai op RV % rechtsom
&
RV shufflenaar voor
LV shufflenaar voor
7&I

je staat nu weer in de normalestaÉpositie

ará;+

