SHAKE YOUR TAIL FEATHER
Beschrijving: 1 wall line dance
Nivo: advanced
Dansnummer: 98
Muziek: "Shake your tail feather", Dean Brothers
Tempo: … BPM
Choreografie: Maggie Gallagher
A- bridge- B- AB- AB- restart tel 33 van B
Part A
(start van achterste muur, in de rechter hoek)
½ Turn, walk 4x , toe strut, ½ pivot turn with
toe strut
1 RV draai ½ rechtsom, stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
4 LV stap voor
5
6
7
8

RV tik tenen voor
RV hak neer, veeg r-hand langs voorhoofd
LV draai ½ linksom, tik tenen voor
LV hak neer, veeg l-hand langs voorhoofd

Walk 4x, toe strut, ½ pivot turn with toe strut
9 RV stap voor
10 LV stap voor
11 RV stap voor
12 LV stap voor
13
14
15
16

RV tik tenen voor
RV hak neer, veeg r-hand langs voorhoofd
LV draai ½ linksom, tik tenen voor
LV hak neer, veeg l-hand langs voorhoofd

Shuffle- ½ Pivot (r & l)
17 en 18 R,L,R shuffle voor
19 LV stap voor
20 RV+LV draai ½ rechtsom
21 en 22 L,R,L shuffle voor
23 RV stap voor
24 LV+RV draai ½ linksom
Toe strut (r & l), kick 2x, step back,
together
25 RV tik tenen voor
26 RV hak neer
27 LV tik tenen voor
28 LV hak neer
29 RV kick voor
30 RV kick voor
31 RV stap achter
32 LV sluit (12:00)
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Bridge
Jazz box ¼ turn- side rock- ¼ turn rock
1 RV kruis over
2 LV stap achter
3 RV draai ¼ rechtsom, stap voor
4 LV sluit
5
6
7
8

RV rock opzij
LV gewicht terug
RV draai ¼ rechtsom, rock achter
LV gewicht terug

Jazz box- side rock- ¼ turn rock (2x)
9 RV kruis voor
10 LV stap achter
11 RV stap opzij
12 LV sluit
13
14
15
16

RV rock opzij
LV gewicht terug
RV draai ¼ rechtsom, rock achter
LV gewicht terug

17-24 herhaal 9-16
Point, cross, point, hook
25 RV tik teen opzij
26 RV stap gekruist voor
27 LV tik teen opzij
28 LV hook achter rechts
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Part B
Swivels, hold & snap, hip shakes
1 RV+LV hakken links
2 RV+LV tenen links
3 RV+LV hakken links
4 rust, knip in vingers
5
6
7
8

heupen rechts, l-knie gebogen
heupen terug, r-knie gebogen
heupen rechts, l-knie gebogen
heupen terug, r-knie gebogen

½ Pivot turn, ¼ pivot turn , 3 walks, hook
9 RV stap voor
10 LV+RV draai ½ linksom
11 RV stap voor
12 LV+RV draai ¼ linksom
13
14
15
16

RV stap voor
LV stap voor
RV stap voor
LV hook achter rechts

17-24 herhaal 1-8
25-32 herhaal 9-15, 16 LV stap voor
Stomp (r & l), heel bounces with
body movement
33 RV stamp rechts, r-hand voor
34 LV stamp links, l-hand voor
35-40 tik 6x met hakken op de grond, maak
met de heupen een cirkel en neem het
bovenlichaam mee
Step, hold, ½ pivot turn, hold,
4 walks with hand flicks
41 RV stap voor
42 rust
43 LV+RV draai ½ linksom
44 rust
45 RV stap voor, schud handen op heup
hoogte
46 LV stap voor, schud handen op middel
hoogte
47 RV stap voor, schud handen op hoofd
hoogte
48 LV stap voor, schud handen boven je hoofd
alsof je je handen droog schud
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Touch fwd, hold, hip rolls, rock step
49 RV tik teen voor, knie gebogen
50 rust
51 en 52 draai heupen rechtsom
53 en 54 draai heupen rechtsom
55 RV rock achter
56 LV gewicht terug
Step/lean fwd, hold, ¼ turn, hold,
side step with shimmy’s, together
57 RV stap voor, knie gebogen, leun voorover
58 rust
59 LV draai ¼ linksom, sluit
60 rust
61-63 RV stap opzij, schud schouders
64 LV sluit
Step/lean fwd, hold, ¼ turn, hold,
jump fwd- snap (2x)
65 - 68 herhaal 57 - 60
en RV spring voor
69 LV spring voor
70 rust, knip in vingers
en RV spring voor
71 LV spring voor
72 rust, knip in vingers
terwijl je naar voor springt schud je je
schouders
73-88 herhaal 57-72
Walk back, ¼ turn, shimmy with ¼ turn
89 RV stap achter
90 LV stap achter
91 RV stap achter
92 LV stap opzij
93-96 buig knieën, knip vingers, schud
schouders, kom langzaam omhoog en
draai terug naar je begin hoek
Finish
1 RV draai ½ rechtsom, stap opzij
2 LV stap opzij, armen omhoog

