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Beschrijving: 4 wall line dance
Muziek: “Blue finger lou”, Anne Murray
Choreografie: Max Perry & A.T. Kinson

Nivo: intermediate
Dansnummer: 55
Tempo: 132 BPM

Volgorde: AAB ACB ACB AA

Part A
Kick-Kick-shuffle (2x)
1 LV kick voor
en LV sluit
2 RV kick voor
en RV sluit
3 en 4 L,R,L shuffle voor
5 RV kick voor
en RV sluit
6 LV kick voor
en LV sluit
7 en 8 R,L,R shuffle voor
Jazz box with touch,
syncopated weave
9 LV kruis over
10 RV stap achter
11 LV stap opzij
12 RV tik naast
en
13
en
14
en
15
en
16

RV stap opzij
LV kruis achter
RV stap opzij
LV kruis over
RV stap opzij
LV kruis achter
RV stap opzij
LV kruis over

Knee rolls, heel touches
side & cross with swivels
17-18 RV kleine stap opzij,
knee roll rechtsom
19-20 LV kleine stap opzij,
knee roll linksom
21 RV tik hak schuin voor
22 RV tik hak gekruist voor
23 RV tik hak schuin voor
24 RV tik hak gekruist voor
swivel LV mee bij de heel
touches
Side-touch-turn-hitch,
crossing shuffle ¼ right,
Step forward, slide together
25 RV stap opzij
26 LV tik tenen opzij
27 gewicht links, ¼ rechtsom
28 RV til knie op
29-30 R,L,R shuffle ¼ r-om
31 LV stap voor
32 RV sluit

Part B
Heel jacks (r & l)
en LV stap schuin achter
1 RV tik hak schuin voor
en RV stap terug
2 LV kruis over
en RV stap schuin achter
3 LV tik hak schuin voor
en LV stap terug
4 RV kruis over
en LV stap schuin achter
5 RV tik hak schuin voor
en RV stap terug
6 LV kruis over
en RV stap schuin achter
7 LV tik hak schuin voor
en LV stap terug
8 RV tik naast
Step fwd, swivel heel- toeheel (r & l)
9 RV stap schuin voor
10 LV sleep bij, draai hak in
11 LV draai tenen in
12 LV draai hak in
13
14
15
16

LV stap schuin voor
RV sleep bij, draai hak in
RV draai tenen in
RV draai hak in

Scoot, toe strut back,
coaster step
en LV scoot achter
17 RV tik tenen achter
18 RV hak neer
19-20 L,R,L coaster step
3 count turn, step togetherside- together, slide, hold,
cross toe touch, hold,
unwind ¾ right
21 RV ¼ rechtsom, stap voor
22 LV ½ rechtsom, stap achter
23 RV ¼ rechtsom, stap opzij
en LV sluit
24 RV stap opzij
en LV sluit
25 RV grote stap opzij
26 rust
27 LV tik gekruist over
28 rust
29-32 draai ¾ rechtsom
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Part C
Hold, cross heel rock,
back rock, sailor step
1 rust
en LV rock gekruist voor op hak
2 RV gewicht terug
en LV rock schuin achter
3 RV gewicht terug
4 LV kruis achter
en RV stapje opzij
5 LV stapje opzij
en RV rock gekruist voor
op hak
6 LV gewicht terug
en RV rock schuin achter
7 LV gewicht terug
8 RV kruis achter
en LV kleine stap opzij
9 RV stap opzij
Syncopated chasse,
3 count paddle full turn
10 rust
en LV sluit
11 RV stap opzij
12 rust
en LV sluit
13 RV stap opzij
en LV rock achter op bal vd voet,
1/3 draai linksom
14 RV gewicht terug
en LV rock achter op bal vd voet,
1/3 draai linksom
15 RV gewicht terug
en LV rock achter op bal vd voet,
1/3 draai linksom
16 RV gewicht terug

