YODELIN’ BLUES
Beschrijving: 4 wall line dance
Nivo: novice
Dansnummer: 57
Muziek: “The Yodelin’ Blues”, The Wilkinsons
Tempo: 141 BPM
Choreografie: Vivienne Scott

Kick (r & l), kick 2x, kick (l & r), kick 2x
1 RV kick voor
en RV sluit
2 LV kick voor
en LV sluit
3 RV kick voor
4 RV kick voor
en RV sluit
5 LV kick voor
en LV sluit
6 RV kick voor
en RV sluit
7 LV kick voor
8 LV kick voor
en LV sluit
Shuffle fwd (r & l), ¼ turn, hip sway
9 en 10 R,L,R shuffle voor
11 en 12 L,R,L shuffle voor
13 RV draai ¼ rechtsom, stap opzij,
heupen rechts
14 heupen links
15 heupen rechts
16 heupen links
¼ turn, shuffle back (r & l), ¼ turn,
hip sway
17 en 18 R,L,R draai ¼ rechtsom, shuffle achter
19 en 20 L,R,L shuffle achter
21 RV draai ¼ rechtsom, stap opzij,
heupen rechts
22 heupen links
23 heupen rechts
24 heupen links
Weave with heel jack (r & l)
25 RV kruis over
26 LV stap opzij
27 RV sluit
en LV stap schuin achter
28 RV tik hak schuin voor
en RV sluit
29
30
31
en
32
en

LV kruis over
RV stap opzij
LV sluit
RV stap schuin achter
LV tik hak schuin voor
LV sluit
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Walk fwd (r & l), ½ turn walk back (r & l),
coaster step, shuffle fwd
33 RV stap voor
34 LV stap voor
35 RV draai ½ linksom, stap achter
36 LV stap achter
37 RV stap achter
en LV sluit
38 RV stap voor
39 en 40 L,R,L shuffle voor
½ Pivot turn 2x, jazz box with jump fwd
41 RV stap voor
42 RV+LV draai ½ linksom
43 RV stap voor
44 RV+LV draai ½ linksom
45
46
47
48

RV kruis over
LV stap achter
RV sluit
RV+LV sprongetje naar voor

Tag: na de 6e muur
1 RV tik tenen schuin voor
2 rust (duurt iets langer dan een hele tel)
3-10 tik 8x met de hak op de vloer
Start de dans opnieuw op de eerste noot
van het instrumentale gedeelte.

