BONAPARTE’S RETREAT
Beschrijving: 4 wall line dance
Nivo: novice
Muziek: “Bonaparte’s retreat”, Glen Campbell
Choreografie: Maddison Glover

Dansnummer: 628

Intro: 8 tellen, op de tekst “girl”

Point fwd- side- across, hitch, side,
Point fwd- side, sailor ¼ turn, scuff
1 RV tik tenen voor
2 RV tik tenen opzij
3 RV tik tenen gekruist voor
en RV hitch (optie: met hupje)
4 RV stap opzij

Rumba box, lock step back, mambo back
25 RV stap opzij
en LV sluit
26 RV stap voor
27 LV stap opzij
en RV sluit
28 LV stap achter

5
6
7
en
8
en

29 en 30 R,L,R shuffle achter
31 LV rock achter
en RV gewicht terug
32 LV stap voor

LV tik tenen voor
LV tik tenen opzij
LV draai ¼ linksom, kruis achter
RV stapje opzij
LV stapje opzij
RV scuff

Lock step fwd- scuff r,l, ½ slow pivot,
V-step
9 RV stap voor
en LV stap gekruist achter
10 RV stap voor
en LV scuff
11 LV stap voor
en RV stap gekruist achter
12 LV stap voor
en RV scuff

begin opnieuw
Restart: dans de 4e muur t/m tel 16, begin daarna
opnieuw (12:00)
Ending: dans de laatste muur t/m tel 6, vervang
tel 7 en 8 door een coaster step (12:00)

13 RV stap voor
14 LV+RV draai ½ linksom
15 RV stap schuin rechts voor
en LV stap schuin links voor
16 RV stap terug
en LV sluit
rek tel 5-6 uit en draai op de tenen
Walk fwd r,l, mambo fwd, walk back l,r,
coaster cross
17 RV stap voor
18 LV stap voor
19 RV rock voor
en LV gewicht terug
20 RV sluit
21
22
23
en
24

LV stap achter
RV stap achter
LV stap achter
RV sluit
LV kruis over

©2019 Sylvia Hofman : The Western Originals

