SHINETHEMBUCKELS
F o u rw a l l l i n e d a n c e
Ghoreografie:Tilly Benraadt
M u z i e k :S h i n eT h e m B u c k e l s
Artiest: Bellamy Brothers
Tempo: ca. 140 BPM
N i v e a u2
64 tellen

CD: NativeAmerican

Herstart:tijdens de 5e keer dans je Um tel 32 en dan begin je opnieuw
1 Um 8
1 tlm 4
5 Vm 8

vine right, touch and clap, vine left, touch and clap
RV stap rechtsopzij,LV stap achterRV, RV stap rechtsopzij,LV teentiknaastRV en klap
LV stap linksopzij,RV stapachterLV, LV stap linksopzij,RV teentiknaastLV en klap

9 Um 16 2x toestrut bkw with snaps, rockstep bkw, step fwd, scuff
1 Um 4
RV stapachterop bal v. voet,RV zet hak neer,LV stapachterop bal v.voet,LV zet hak neer
5 Vm 8
RV stap achter,rock terugop LV, RV stap voor, LV scuff naar voor
17 Am 24 lockstep fwd, scuff, pivotturn left, step fwd, hold and clap
1 Um 4
LV stap voor, RV stap gekruist(lock)achterLV, LV stap voor, RV scuff naarvoor
RV stap voor, RV + LV draai% linksorn,RV stap voor, rust en klap
5 t/m 8
25tlm 32 electric rock, pivotturn right, step fwd, hold and clap
1 tlm 4
LV stap voor, rock terug op RV, LVstap achter, rock terug op RV
LV stapvoor, RV + LV draai% rechtsom,LV stap voor, rust en klap
5 Vm I
33 Um 40
1 t/m 3
4 t/m 6
7+I

turning vine right, l/t turn right, turning vine left, step fwd, touch
RV stap rechts opzij, LV stap achter RV, RV stap Torechtsomvoor
draai op RV %rechtsomdoor en LV stap linksopzij,RV stap achterLV, LV stap la linksomvoc
RV stap voor, LV teentiknaast RV

41Um 48 lockstep bkw, kick and clap ( left and right)
LV stapachter,RV stapgekruist(lock)voorLV, LV stapachter,RV schopvoor en klap
1 Um 4
RV stap achter,LV stap gekrusit(lock)voor RV, RV stap achter,LV schopvoor en klap
5 Vm 8
49 Um 56 slow coasterstep,scuff, slow reverse coasterstep,touch
1 Um 4
LV stap achter,RV sluitaan, LV stap voor, RV scuff naar voor
5 Vm 8
RV stap voor, LV sluitaan, RV stap achter,LV teentiknaast RV
57 Um 64 rockstep bkw, run fwd, pivotturn right, step fwd, hold and clap
1 tlm 4
LV stap achter,rock terugop RV, LV stap voor, RV stap voor
5 Vm 8
LV stap voor, RV + LV draai % rechtsom,LV stap voor, rust en klap
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