JOKE’S ON YOU
Choreograaf:
Muren:
Niveau:
Tellen:
Muziek:
Intro:
Tags/Restarts:
Note:

Neville Fitzgerald & Julie Harris
(February 2020)
2
2-3
32
Charlotte Lawrence - Joke's on You
16 tellen
3 restarts with step change
Sequence.. 32-16-32-8-32-16-32

1. STEP 1 – 8
BACK ROCK ¼ TURN L.,RECOVER ¼ TURN R., ½ TURN R., ½ TURN R. WITH DRAG, FORWARD
COASTER STEP, BACK, BEHIND & CROSS, RECOVER & CROSS.
1.
LV zet achter en draai ¼ linksom, kijk nog eens een ¼ verder naar
2.a.3.
draai ¼ rechtsom en breng gewicht terug op RV, draai ½ door en LV stap achter,
draai ½ door en RV stap voor en sleep LV van achter naar voor
4.&.a.5.
LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap achter, RV stap achter en zwaai LV uit
6.a.7.
LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV zet gekruist voor RV
8.&.a.
gewicht terug op RV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV
* R *[12]

[12]

Tijdens de 4e muur dans t/m 6.a., maak dan met LV een rock step naar voor en begin de dans opnieuw

2. STEP 9 – 17:
¼ TURN R. WITH SWEEP, ¾ RUN R., ⅛ TURN R., JAZZ ROCK, RECOVER & ¼ TURN R., ½ PENCIL TURN
R., BACK 2X, ¼ TURN R., POINT.
1.
draai ¼ rechtsom en LV stap achter en zwaai RV uit
2.a.3.
RV stap ¼ rechtsom, LV stap ¼ rechtsom, RV stap ¼ rechtsom (loop ¾ cirkel)
4.&.a.5.
draai ⅛ rechtsom terwijl je je LV rond zwaait om gekruist voor RV te stappen, RV stap achter,
LV stap opzij, RV zet gekruist voor LV
[1.30]
6.a.7.
gewicht terug op LV, RV stap ¼ rechtsom, draai op RV ½ rechtsom en LV stap naast RV
(kom iets omhoog op je tenen)
[10.30]
8.&.a.1.
RV stap achter, LV stap achter, draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV tik opzij (pose)
[1.30]
* R *[6]

Tijdens de 2e en 6e muur dans t/m 7., stap dan RV achter en draai naar [6] en begin de dans opnieuw

3. STEP 18 – 25:
¼ TURN L., , ⅜ TURN L., SAILOR STEP, CROSS WITH SWEEP, SAILOR STEP, 1¼ TURN R.
2.3.
LV stap ¼ linksom, draai ⅜ door en RV stap achter zwaai LV uit
[6]
4.&.a.5.
LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij, RV stap gekruist achter RV en zwaai LV uit
6.a.7.
LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij en maak L-schouder klaar voor de draai
8.a.1.
RV stap ¼ rechtsom, draai ½ door en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor
[9]
4. STEP 26 – 32:
CROSS, ¼ TURN L., BACK, TOUCH, STEP, BRUSH, COASTER STEP, ROCK STEP, BACK.
2.3.
LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter (duw heupen achter)
4.&.a.5.
LV stap op diagonaal links achter, RV tik naast LV, RV stap diagonaal rechts voor,
veeg LV naast RV naar voor en uit (klein cirkeltje)
6.&.a.
LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor
7.8.a.
RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap achter

[6]

[6]

RESTARTS:
* R *[6]
Tijdens de 2e muur dans t/m 7., stap dan RV achter en draai naar [6] en begin de dans opnieuw
* R *[12]

Tijdens de 4e muur dans t/m 6.a., maak dan met LV een rock step naar voor en begin de dans opnieuw

* R *[6]

Tijdens de 6e muur dans t/m 7., stap dan RV achter en draai naar [6] en begin de dans opnieuw
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