
LOUISIANA SWING

Four wall line dance
Choreografie: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie
Muziek: Home to Louisiana
Artiest: Ann Tayler CD: Home to Louisiana
Tempo: ca. 106 BPM
Niveau 2
32 tellen
Start na 24 tellen oP de zang.

9Um16

1+2
3&4
5+6
7&8

1 ttm I run fird, sync. rockstep fird, step bkw, 2x lift & step bkw, coastercross

1 + 2 RV stap voor, LV staP voor
3 & 4 RV stap voor, & rock terug op LV, RV stap achter
&5 & LV knie hoog, LV stap achter
&6 & RV knie hoog, RV stap achter
7 & 8 LV stap achter, & RV s|uit aan, LV stap gekruist over RV

sidestep with hipsways, turning chassé right,
mod.pivotturn right (3/4 turn), sidestep with hipsways
RV stap rechts opli; en antaai heupen rechts, zttaai heupen links

RVstaprechtsopzi j ,&LVs|ui taan,RVstap%rechtsomvoor
LV stap voor, RV + LV draai% rechtsom
lv.t.b lÍnks opzij en alaai heupen links, zwaai heupen rechts (12'00)

17 ttm 24 turning chassé teft, rockstep fwd, 2x mod.sailorstep bkw

1 & Z LV staó links opzij, & RV sluit aan, LV stap % linksom voor

3 + 4 RV stap voor, rock terug oP LV
5 & 6 RV stap gekruist achter LV, & LV sluit aan, RV stap achter - - .
7 & 8 LV stap óekruist achter RV, & RV sluit aan, LV stap achter (9'00)

(let op, je gaat dus naar achter bii de tellen 5 Um 8)

25tlm32 twistturn lzturn right, siderock, zigzag right
1 + Z nV stàp fekruist acfitei LV, RV + LV draai % rechtsom (gewicht op rechts)

3 + 4 LV stap links opzij, rock terug op RV
S & 6 f-V stáb gàfrii áchter RV,d RV kleine pas rechts opzij, LV stap gekruist over RV

&7 & RV kle-íne pas rechts opzij, LV stap gekruist achter RV

&8 & RV kleine pas rechts opzij, LV stap voor (3'00)


