www.jukeboxjunkie.nl
e-mail: deejay@jukeboxjunkie.nl

J.J. Dancers

A Lusty Appetite
Choreografie:
Type dans :
Muziek
:
Bron
:

Kate Sala & Robbie McGowan Hickie
4 Wall Line Dance; Intermediate; 64 Counts; 154 BPM
Brushwood - I Feel Lucky
LSCD

Chasse right, back rock, side rock, left
and cross, hold and clap.
1&2 RV stap opzij, LV sluit naast RV, RV
stap opzij
3-4 LV rock achter, RV gewicht terug
5-6 LV rock opzij, RV gewicht terug
7-8 LV kruis voor RV, Rust en klap
Side step right, touch and clap, side
step left, touch and clap, back rock,
right shuffle forward.
1-2 RV stap opzij, LV tik naast RV en klap
3-4 LV stap opzij, RV tik naast LV en klap
5-6 RV rock achter, LV gewicht terug
7&8 Shuffle voor R,L,R
Step pivot, half turn right x2. cross,
back, quarter turn left, scuff.
1-2 LV stap voor, Draai ½ rechtsom
3-4 LV stap voor, Draai ½ rechtsom
5-6 LV kruis voor RV, RV stap achter
7-8 Draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV
scuff voor (9.00)
Cross toe strut, chasse left, back rock,
monterey ½ turn right.
1-2 RV kruis voor LV op teen, RV zet hak
neer
3&4 LV stap opzij, RV sluit naast LV, LV
stap opzij
5-6 RV rock achter, LV gewicht terug
7-8 RV tik teen opzij, Draai ½ rechtsom
op LV en RV stap naast LV

Monterey ½ turn right, swivel heels
right, swivel toes right.
1-2 LV tik teen opzij, LV stap naast RV
3-4 RV tik teen opzij, Draai ½ rechtsom op
LV en RV stap naast LV
5-6 LV tik teen opzij, LV stap naast RV
7-8 Draai beide hakken naar rechts, Draai
beide tenen naar rechts
Diagonal step back, slide, cross, hold,
hip bumps, touch.
1-2 RV stap schuin naar achter, LV sleep
naast RV (gewicht op LV)
3-4 RV kruis voor LV, Rust
5-6 LV stap iets opzij en duw heupen links,
heupen rechts
7-8 Heupen links, RV tik naast LV
Chasse right, back rock, vine left with ¼
turn left, right heel scuff.
1&2 RV stap opzij, LV sluit naast RV, RV
stap opzij
3-4 LV rock achter, RV gewicht terug
5-6 LV stap opzij, RV kruis achter LV
7-8 Draai ¼ linksom en LV stap voor, RV
scuff voor
Right jazz box with touch, rolling vine
full turn left, touch.
1-2 RV kruis voor LV, LV stap achter
3-4 RV stap opzij, LV tik naast RV
5-8 maak een hele draai linksom L,R,L, RV
tik naast LV

