CHICAGO BONFIRE
Beschrijving: 2 wall line dance
Nivo: intermediate
Dansnummer: 564
Muziek: “Gasoline & Matches”, LeAnn Rimes, Rob Thomas & Jeff Beck
Choreografie: Debbie McLaughlin, Jose Miguel Belloque Vane & Ria Vos
Intro: 4 tellen... Baby, baby, baby, GO

Cross, side, behind- side- cross, hip grind,
heel touch, ¼ turn, ½ spiral turn with hook
1 RV kruis over
2 LV stap opzij
3 RV kruis achter
en LV stap opzij
4 RV kruis over
5
6
7
8

LV stap opzij, draai heup naar links
RV tik hak schuin rechts voor
RV draai ¼ linksom, stap achter
RV draai ½ linksom, LV hook voor

Shuffle fwd, ½ turn shuffle back, ¼ turn,
cross rock, side rock, cross rock
9 en 10 L,R,L shuffle voor
11 en 12 draai ½ linksom, R,L,R shuffle achter
13
14
en
15
en
16
en

LV draai ¼ linksom, stap opzij
RV rock gekruist voor
LV gewicht terug
RV rock opzij
LV gewicht terug
RV rock gekruist voor
LV gewicht terug

Slide back, behind- side- cross, side rock,
½ hinge turn 2x
17 RV grote stap schuin rechts achter
18 LV sleep bij
19 LV kruis achter
en RV stap opzij
20 LV kruis over
21
22
23
24

RV rock opzij
LV gewicht terug
RV draai ½ rechtsom, stap opzij
LV draai ½ rechtsom, stap opzij

Sailor step r,l, walk ¾ turn r,l,r,l
25 RV kruis achter
en LV stap opzij
26 RV stap opzij
27 LV kruis achter
en RV stap opzij
28 LV stap opzij

37
en
38
en
39
40

RV kick voor
RV sluit
LV hitch, tik knie aan met R-hand
LV sluit
RV stap voor
LV+RV draai ¾ linksom

“You” point, hold, “Me” point, hold, ¼ pivot turn 2x
41 RV stap opzij, duw heupen naar rechts,
wijs beide handen naar voor (You)
42 rust
43 LV duw heupen naar links,
wijs beide duimen naar borst (Me)
44 rust
45
46
47
48

RV stap voor, R-arm omhoog
LV+RV draai ¼ linksom, maak lasso beweging
RV stap voor, R-arm omhoog
LV+RV draai ¼ linksom, maak lasso beweging

begin opnieuw
Tag: (de tag maakt het een 4-muren dans)
muur 1 eind (6:00)
muur 3 na 32 tellen (9:00)
muur 4 eind (3:00)
muur 6 na 32 tellen (6:00)
Out, Out, heel bounches 3x
en RV stapje opzij (uit)
1 LV stapje opzij (uit)
2-3-4 RV+LV bounce
e

Repeat: na de 7 muur (6:00) herhaal de
laatste 8 tellen van de dans nog 2x
Ending: dans de 10e muur t/m tel 24, maak een extra
½ hinge turn rechtsom, ga door met de laatste 8 tellen van
de dans. Draai voor big finish ½ linksom (12:00),
RV stap opzij…. tada..!!

29-30-31-32 RV kruis over en begin ¾ draai
linksom “rondje lopen” R,L,R,L
Kick & heel & flick & hook & kick &,
¾ pivot turn
33 RV kick voor
en RV sluit
34 LV tik hak voor
en LV stap voor
35 RV flick achter LV, tik hak aan met L-hand
en RV stap achter
36 LV hook voor RV, tik knie aan met R-hand
en LV stap voor
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