
MY SPANISH WALTZ
Ter nagedachtenis aan Andre Rellum
4 Aces Country Line Dancers
Soesterberg

4 wall  l ine dance - waltz
Choreografie: Anita McNab
Muziek: My Spanish Waltzing
AÉiest: The Dean Brothers
Tempo: 144 BPM
Niveau I
48 tel len

CD: Rock Bottom

I Um 6 across, point, hold (left and right)
1 Vm 3 LV stap gekruist over RV, RV teentik rechts opzij, rust
4 tlm 6 RV stap gekruist over LV, LV teentik links opzij, rust

7 Um 12 waltzsteps fwd and bkw
'1 Um 3 LV stap voor, RV sluit aan, LV stap op de plaats
4 Vm 6 RV stap achter, LV sluit aan, RV stap op de plaats

, ' ,
13 Um í8 acróss, point, hold ( left  and r ight)
1 Vm 3 LV stap gekruist over RV, RV teentik rechts opzij, rust
4 tlm 6 RV stap gekruist over LV, LV teentik links opzij, rust

19 Um 24 walhstep fud, waltzstep bkw inV+turn right r, ,
1 Vm 3 ,LV stap voor, RV sluit aan, LV stáp op de pláats , , ,:
4 tlm O, :.,RV,stap achte r in.To draai rechtsom, LV sluit aan; RV stap op de plaats

25 tlm e0' étep firud, toetouch tog;; hold, di"g. Iockstep,fird,, :,
1 Vm 3 LV stap voor, RV teentik naast LV, rust
4 + 5,"' ,: RV sfap iets schuín naar rechts voor, LV stap gekruist (lock) achter RV
6 RV stap iets schuin naar rechts voor

3í Um 36 step fi^/d, toetouch iog., hold, diag. lockstep fwd
1 Vm 3 LV stap voor, RV teentik naast LV, rust
4 + 5 RV stap iets schuin naar rechts voor, LV stap gekruist (lock) achter RV
6 RV stap iets schuin naar rechts voor

37 Um 42 ztgzag left
1 Vm 3 LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap links opzii
4 tlm 6 RV stap gekruist over LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV

43 Um 48 (sway) sidestep, drag, hold and snap ( left  and r ight)
1 + 2 LV stap links opzij, RV sleep naast LV (en zwaai heupen tijdens 1 + 2 naar links)
3 rust en knip vingers op schouderhoogte
4 + 5 RV stap rechts opzij, LV sleep naast RV( en zuaai heupen tijdens 4 + 5 naar rechts)
6 rust en knip vingers op schouderhoogte
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