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J.J. Dancers

Alabama Slammin’
Choreografie:
Type dans :
Muziek
:
Bron
:

Rachael McEnaney
2 Wall Line Dance; Intermediate; 48 Counts; 113 BPM
Laura Bell Bundy - If You Want My Love
WB

Rock forward R, ¾ turn R, R sailor with ¼ turn R, L kick ball side.
1-2
RV rock naar voren, gewicht terug op LV (12.00)
3-4
Maak 1/2 draai rechtsom stap naar voren, Maak ¼ draai rechtsom stap naar links (9.00)
5&6
RV kruis achter LV, maak ¼ draai rechtsom, LV stap opzij, RV stap naar voren (12.00)
7&8
Kick LV naar voren, LV stap naast RV, stap grote stap naar rechts (12.00)
L tap x2, step side L, R sailor ¼ turn, L toe tap then 2x heel jacks.
1&2
Tap LV naast RV, Tap LV nogmaals naast RV, Stap LV opzij (12.00)
3&4
RV kruis achter LV, maak ¼ draai rechtsom, LV stap opzij, RV stap naar voren ( 3.00)
5&6
Tik LV naast RV, stap links achter, tik rechter hiel naar voren (3.00)
&7&8
RV stap naast LV, tik LV naast RV, stap links achter, tik rechter hiel naar voren (3.00)
R recover, L side rock, L behind side cross, R side rock, R sailor ¼ turn.
&1-2
Stap RV naast LV, LV rock naar links, gewicht terug op RV (3.00)
3&4
Kruis LV achter RV, RV stap naar rechts, kruis LV over RV (3.00)
5-6
RV rock naar rechts, gewicht terug op LV (3.00)
7&8
RV kruis achter LV, maak ¼ draai rechtsom, LV stap opzij, RV stap naar voren (6.00)
Step fwd on L, pivot ½ turn R, full turn R travelling fwd (or 2 walks), L mambo, run back RLR.
1-2
LV loop naar voren, maak ½ draai rechtsom (12.00)
3-4
Maak ½ draai rechts om stap achter op LV, maal ½ draai rechts om stap voor op RV.
Makkelijke optie: LV loop nar voren, RV loop naar voren (12.00)
5&6
LV rock naar voren, gewicht terug op RV, LV stap iets naar achter (12.00)
7&8
RV loop naar achter, LV loop naar achter, RV loop naar achter (12.00)
Big step back on L, hold, ball walk walk.
1, 2 & 3, 4
LV neem grote stap naar achter, Rust, RV stap naast LV, LV loop naar voren,
RV loop naar voren (12.00)
5-6
Tik LV naar voren bump heupen naar voren,LV loop naar voren (12.00)
7-8
RV loop naar voren, maak ¼ draai linksom (9.00)
R crossing shuffle, ¾ turn R, 2x heel switches, big step forward L.
1&2
RV kruis over LV, LV stap links opzij, RV kruis over LV (9.00)
3–4
Maak ¼ draai rechtsom stap achter op LV, Maak ½ draai rechtsom stap naar voren op
RV (6.00)
5&6
Tik linker hiel naar voren, LV stap naast RV, tik rechter hiel naar voren (6.00)
&7–8
RV stap naast LV, LV neem grote stap naar voren, (leun lichtjes naar achter en
stap over een denkbeeldige doos), RV brush naar voren (6.00)

