KISS ME MARY
Beschrijving: 4 wall line dance
Muziek: “Kiss me Mary”, Derek Ryan
Choreografie: Daisy Simons

Nivo: novice

Dansnummer: 530

Intro: start op de zang
Walk fwd r,l, mambo fwd, walk back l,r,
coaster step
1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV rock voor
en LV gewicht terug
4 RV stap achter
5
6
7
en
8

LV stap achter
RV stap achter
LV stap achter
RV sluit
LV stap voor

e

Restart 2: dans de 7 muur t/m tel 16, begin
daarna opnieuw (9:00)
e

Tag: houd na de 8 muur 4 tellen rust, begin
Daarna opnieuw
e

Restart 3: dans de 9 muur t/m tel 8, begin
daarna opnieuw (3:00)
e

Cross, back, chasse, cross, back,
chasse ¼ turn
9 RV kruis over
10 LV stap achter
11 RV stap opzij
en LV sluit
12 RV stap opzij
13
14
15
en
16

e

Restart 1: dans de 4 muur t/m tel 8, begin
daarna opnieuw (3:00)

LV kruis over
RV stap achter
LV stap opzij
RV sluit
LV draai ¼ linksom, stap voor

Restart 4: dans de 10 muur t/m tel 28, begin
daarna opnieuw (12:00)
e

Ending: dans de 12 muur t/m tel 10, voeg onderstaande
passen toe om de dans te eindigen naar 12:00
Chasse ¼ turn, rock fwd, coaster step
11 RV stap opzij
en LV sluit
12 RV draai ¼ rechtsom, stap voor
13
14
15
en
16

LV rock voor
RV gewicht terug
LV stap achter
RV sluit
LV stap voor

Heel- hook- heel- flick, shuffle fwd, heel- hookHeel- flick, shuffle fwd
17 RV tik hak voor
en RV hook
18 RV tik hak voor
en RV flick
19 en 20 R,L,R shuffle voor
21 LV tik hak voor
en LV hook
22 LV tik hak voor
en LV flick
23 en 24 L,R,L shuffle voor
Mambo step, coaster step, ½ pivot turn 2x
25 RV rock voor
en LV gewicht terug
26 RV stap achter
27 LV stap achter
en RV sluit
28 LV stap voor
29
30
31
32

RV stap voor
LV+RV draai ½ linksom
RV stap voor
LV+RV draai ½ linksom

begin opnieuw

© 2014 Sylvia Hofman :: The Western Originals

