YOU’RE THE REASON
Choreograaf:
Soort:
Niveau:
Tellen:
Muziek:
Intro:
Tags/Restarts:

Maggie Gallagher
4 muurs lijndans
2
32
Michael Buble – Close your eyes
4 tellen vanaf de harde beat, start op het woord “eyes”
2 tags en 1 restart

1. STEP 1 – 7:
STEP, PIVOT TURN R. WITH STEP, 1¼ TURN L., SIDE-DRAG, ROCK BACK, SIDE-DRAG
1.2.&.3.
RV stap voor, LV stap voor, draai ½ rechtsom, LV stap voor
&.4.&.
draai ½ linksom en RV stap achter, draai ½ door en LV stap voor, draai ¼ door en RV stap opzij
Optie:
RV snelle stap voor, LV snelle stap voor, draai ¼ linksom en RV stap opzij
5.6.&.
LV grote stap opzij en sleep RV tot naast LV, RV zet achter, gewicht terug op LV
7.
RV grote stap opzij en sleep LV tot naast RV

[3]

2. STEP 8 – 16:
¼ TURN L. ROCK BACK & STEP, STEP-BALL-STEP-BALL-STEP, & CROSS-SIDE-BEHIND, SWEEP-BEHIND-SIDE-CROSS
8.&.1.
draai ¼ linksom en LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap voor
2.&.3.
RV stap voor, draai ¼ rechtsom en LV stap achter, RV stap naast LV
&.4.
draai ½ rechtsom en LV stap iets achter, RV stap voor
&.5.&.6.
LV stap iets voor, RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV
&.7.&.8.
zwaai LV van voor naar achter, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV
[9]
3. STEP 17 – 24:
& CROSS ROCK, BACK, BACK, TRIPLE FULL TURN L., MAMBO ½ TURN R., PIVOT ½ TURN R. WITH STEP
&.1.2.
RV stap naast LV, LV zet gekruist voor RV (iets op R-diagonaal), gewicht terug op RV
&.3.
LV stap achter, RV stap achter
&.4.&.
LV stap ¼ linksom naast RV, RV stap ½ linksom naast LV, LV stap ¼ linksom naast RV (draai terug naar [9])
Optie:
LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor (draai terug naar [9])
5.&.6.
RV stap voor, gewicht terug op LV, draai ½ rechtsom en RV stap voor
7.&.8.
LV stap voor, draai ½ rechtsom, LV stap voor
[9]
4. STEP 25 – 32:
PIVOT ½ TURN L., STEP, ROCK STEP, BACK-SWEEP 3X, ROCK BACK
1.2.
RV stap voor, draai ½ linksom
* R *[6]
Tijdens de 2e muur op het woord “beauty”: begin de dans opnieuw
3.4.&.
RV stap voor, LV zet voor, gewicht terug op RV
5.6.
LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter, RV stap achter en zwaai LV van voor naar achter
7.8.&.
LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter, RV zet achter, gewicht terug op LV
* TAG *[9]
* TAG *[12]

[3]

Aan het eind van de 3e muur: voeg 2 tellen tag toe en begin de dans opnieuw
aan het eind van de 4e muur: voeg 4 tellen tag toe en begin de dans opnieuw

RESTART:
In de 2e muur wordt de muziek langzamer na 24 tellen,
dans de tellen 1.2. van het 4e blok langzaam op de muziek, dan volgt een kleine pauze en start de dans opnieuw op muur [6]
* TAG *[9]
Aan het eind van de 3e muur, dans onderstaand en begin daarna de dans opnieuw
PRISSY WALK
1.2.
RV stap gekruist voor LV, LV stap gekruist voor RV
* TAG *[9]
Aan het eind van de 4e muur, dans onderstaand en begin daarna de dans opnieuw
PRISSY WALK, SWAY 2X
1.2.
RV stap gekruist voor LV, LV stap gekruist voor RV
3.4.
zwaai heupen rechts, zwaai heupen links

Enne denk erom………Lachen mag !
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts
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