EIGHT LETTERS
Choreograaf:
Soort:
Niveau:
Tellen:
Muziek:
Intro:

Alan Haywood (nov. 2010)
4 muurs lijndans
2
32
Take that – Eight letters
32 tellen, start op de zang

1. STEP 1 – 8:
SKATE 2X, SHUFFLE, ROCK STEP, BACK-¼ TURN R.-CROSS
1.2.
RV schuif schuin diagonaal rechts voor, LV schuif schuin diagonaal links voor
3.&.4.
RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor
5.6.
LV zet voor, gewicht terug op RV
7.&.8.
LV stap achter, draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV [3]
2. STEP 9 – 16:
SWAY 2X, BEHIND, ¼ TURN L. 2X, ROCK BACK, KICK BALL CROSS
1.2.
zwaai lichaam rechts, zwaai lichaam links
3.&.4.
RV stap gekruist achter LV, draai ¼ linksom en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij [9]
5.6.
LV zet achter, gewicht terug op RV
7.&.8.
LV schop voor, LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV
3. STEP 17 – 24:
TOGETHER-CROSS, SIDE, SAILOR ½ TURN R. WITH CROSS, ¼ TURN R., BACK, COASTER STEP
&.1.2.
LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij
3.&.4.
RV stap gekruist achter LV, draai ½ rechtsom en LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV [3]
5.6.
draai ¼ rechtsom en LV stap achter, RV stap achter [6]
7.&.8.
LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor
* * R - 4-8-9 * *
4. STEP 25 – 32:
LOCK STEP, ROCK STEP, ¼ TURN L. CHASSE, SWAY 2X
1.&.2.
RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor
3.4.
LV zet voor, gewicht terug op RV
5.&.6.
draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij [3]
7.8.
zwaai lichaam rechts, zwaai lichaam links
RESTARTS:
Niet in paniek raken, het is echt goed te horen, zelfde plek iedere keer na tel 24 (coaster step)
Als ze het refrein zingen bij “I went away” is dit de start van de muren waarin de restart zit
Muur 4 – start op 9 u, restart op 3 u
Muur 8 – start op 12 u, restart op 6 u
Muur 9 – start op 6 u, restart op 12u
Nadat je deze 3 restart hebt gedaan zingen ze weer het refrein, dans tot het eind en je zult eindigen op 12 u
Note: zo moeilijk als het lijkt, je kunt de restart heel makkelijk horen in de muziek - beloofd!
FINISH:
De dans eindigt op 12 u met de sways,
voeg een extra sway toe en til je armen iets op om langzaam te eindigen met de muziek

Enne denk erom………Lachen mag !
Bron: Workshop Jos Slijpen
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