PICK UP YOUR PHONE
Choreograaf:
Muren:
Niveau:
Tellen:
Muziek:
Intro:
Tags/Restarts:
Note:

Niels Poulsen (DK)
(August 2020)
4
1-2
32
The Elgins - 634-5789
16 tellen
1 in de 6e muur na 16 tellen [3] nu [12]
let op de finish

1. STEP 1 – 8:
KICK BALL STEP, ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN R. 2X
1.&.2.
RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap voor
3.4.
RV zet voor, gewicht terug op LV
5.&.6.
RV stap ¼ rechtsom achter, LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom door
7.&.8.
LV stap ¼ rechtsom voor, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom door
2. STEP 9 – 16:
BACK ROCK, PIVOT ¼ TURN L., R JAZZ BOX, STEP TOGETHER
1.2.
RV zet achter, gewicht terug op LV
3.4.
RV stap voor, LV stap ¼ linksom
5.6.7.8.
RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap naast RV
* R *[12]

[12]

[9]

Tijdens de 6e muur: begin de dans opnieuw

3. STEP 17 – 24:
TWIST HEELS-TOES-HEELS TO R SIDE, CLAP, TWIST HEELS-TOES-HEELS TO L SIDE, CLAP
1.2.3.4.
draai beide hielen naar rechts, draai beide tenen naar rechts, draai beide hielen naar rechts, klap in handen
5.6.7.8.
draai beide hielen naar links, draai beide tenen naar links, draai beide hielen naar links, klap in handen [9]
4. STEP 25 – 32:
BACKWARDS CHARLESTON STEP, CROSS, BOUNCE ½ L
1.2.
RV stap achter (lichaam [10..30]). LV tik achter
3.4.
LV stap voor, RV schop voor
5.
RV stap iets gekruist voor LV (en draai terug naar [9])
&.6.&.7.&.8.
til hielen op, laat zakken, til hielen op, laat zakken, til hielen op, laat zakken
Note: tijdens de laatste tellen maak je een ½ draai linksom en eindig met gewicht op LV
* FINISH *[6]

[3]

Na de 8e muur voeg de finish toe

The Elgins eindigen het nummer met tweemaal het couplet. In plaats van de 9e muur te starten dans je 2x de tellen 17 – 32. Bij
de tweede keer dat je dat doet maak je in plaats van een ½ turn bounce een full turn zodat je op [12] eindigt. Eindig met je RV
gekruist voor L-been.
Note: om de overstap van tel 32 naar tel 17 makkelijker te maken finish de bounces met een RV stap opzij op tel 32
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