A Table Away
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen & Arne Stakkestad 08/01/2011
Type Dans: 2 Wall Line Dance
Niveau: Intermediate
Tellen: 64
Muziek: Sunny Sweeney - From A Table Away
1-8
1-2
3&4
5-6
7&8

Step R, cross behind, chasse R, rock back, recover, kick ball cross,
RV stap rechts opzij, LV kruis achter,
RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV stap rechts opzij,
LV rock achter, RV gewicht terug,
LV schop voor, LV stap naast RV, RV kruis over LV,

9-16
1-2
3&4
5-6
7-8

Step L, cross back, shuffle ¼ turn L, pivot ½ turn L, full turn L,
LV stap links opzij, RV kruis achter,
LV stap ¼ draai links voor, RV sluit aan, LV stap voor, (09:00)
RV stap voor, pivot ½ draai linksom, (03:00)
½ draai linksom RV stap achter, ½ draai linksom LV stap voor,
(optie: RV stap voor,LV stap voor)

17-24 Cross & touch, touch R, cross shuffle, ¼ turn R step back, touch beside, kick ball step,
1-2 RV tik teen gekruist over LV, RV tik teen rechts opzij,
3&4 RV kruis over LV, LV sluit aan, RV kruis over LV,
5-6 ¼ draai rechtsom LV stap achter, RV tik naast LV, (06:00)
7&8 RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap voor,
Restart hier op de 5e muur
25-32 Hip bumps R,L, chasse R, cross rock L, recover, shuffle ¼ turn L,
1-2 RV stap opzij & heup rechts, heup links,
3&4 RV stap opzij, LV sluit aan, RV stap opzij,
5-6 LV rock gekruist over RV, RV gewicht terug,
7&8 ¼ draai linksom LV stap voor, RV sluit aan, LV stap voor, (03:00)
33-40 Step forward, ¼ turn L, cross over, beside, cross shuffle, ¼ turn R, touch,
1-2 RV stap voor, pivot ¼ draai linksom, (12:00)
3-4 RV kruis over LV, LV stap naast RV,
5&6 RV kruis over LV, LV sluit aan, RV, kruis over LV,
7-8 ¼ draai rechtsom LV stap achter, RV tik teen naast LV, (03:00)
41-48 Coaster step,½ turn R step back, ¼ turn R step beside, cross shuffle, touch R, cross over,
1&2 RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor,
3-4 ½ rechtsom LV stap achter, ¼ draai rechtsom RV stap naast LV, (12:00)
5&6 LV kruis over RV, RV sluit aan, LV kruis over RV,
7-8 RV tik teen rechts opzij, RV kruis over LV,
49-56 Touch L, cross over, walk back, coaster step, step forward, 2x ¼ paddle turn R,
1-2 LV tik teen links opzij, LV kruis over RV,
3-4 RV stap achter, LV stap achter,
5&6 RV stap achter, LV stap naast, RV stap voor,
7-8 ¼ draai rechts om LV tik teen links opzij, ¼ draai rechts om LV tik teen links opzij, (06:00)
57-64 Sailor shuffle, rumba box R forward, step L, beside, coaster step,
1&2 LV kruis achter RV, RV stap naast LV, LV kruis over RV,
3&4 RV stap rechts opzij, LV sluit aan,RV stap voor,
5-6 LV stap links opzij, RV sluit aan,
7&8 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor,
TAG: Aan het einde van de 2e muur (12:00), dans je de laatste 6 tellen nog een keer en doe je er een mambo touch met
rechts erbij.
Restart: Op de 5e muur herbegin je de dans na tel 24 ( 06:00).

