Back In Town
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen, November 2010
Type dans: 64 tellen Intermediate, 4 Wall Line Dance
Muziek: The old men's back in town – Garth Brooks (CD: Beyond the season)
Intro: 20 tellen
1-8
1-4
5-8

Rock forward,recover,step beside,hitch,coaster cross, kick diagonal forward,
RV rock voor, LV gewicht terug, RV stap naast LV, hitch linker knie,
LV stap achter, RV stap naast LV, LV kruis over RV, RV kick diagonaal rechts voor.

9-16

Cross behind, beside, cross over, kick diagonal forward, cross behind, ¼ turn right step forward,
step forward, scuff ,
RV kruis achter LV, LV stap naast RV, RV kruis over LV, LV kick diagonaal links voor,
LV kruis achter RV, ¼ draai rechtsom RV stap voor, LV stap voor, RV scuff, (3:00)

1-4
5-8

17-24 Toe struts, scissor step,hold,
1-4
RV tik teen voor, RV zet hak neer, LV tik teen gekruist over RV, LV zet hak neer,
5-8
RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV kruis over LV, rust,
25-32 Weave left, step, hold, rock back, recover,
1-4
LV stap links opzij, RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV kruis over LV,
5-8
LV stap links opzij, rust, RV rock achter, LV gewicht terug,
33-40 Toe strut, rock back, recover, toe strut, rock back, recover,
1-4
RV tik teen rechts opzij, RV zet hak neer, LV rock achter, RV gewicht terug,
5-8
LV tik teen links opzij, LV zet hak neer, RV rock achter, LV gewicht terug,
41-48 Grapevine ¼ turn right, ½ turn right with hitch, step back, hitch, rock back, recover,
1-4
RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV, ¼ draai rechts RV stap voor, ½ draai rechts hitch linker knie, (12:00)
5-8
LV stap achter, hitch rechter knie, RV rock achter, LV gewicht terug,
49-56 Lockstep forward, scuff, lockstep forward, hold,
1-4 RV stap voor, LV kruis achter RV, RV stap voor, LV scuff ,
5-8 LV stap voor, RV kruis achter LV, LV stap voor, rust,
57-64 ½ turn left, hold and clap, ¼ turn left, hold and clap, cross rock, recover, beside, cross over.
1-4 ½ draai links RV stap achter, rust en klap, ¼ draai links LV stap opzij, rust en klap, (3:00)
5-8 RV rock gekruist over LV, LV gewicht terug, RV stap rechts opzij, LV kruis over RV.
Tag: Aan het einde van muur 1 (3:00) ,muur 3 (9:00) en muur 5 (6:00)
1-4 RV stap voor, pivot ½ links, RV stap voor, pivot ½ links.
Restart: Na de tag aan het einde van muur 3 dans je tot tel 20 en herbegin je de dans (12:00).
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