BURNIN' THE ROADHOUSE DOWN
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen 3 Augustus 2011
Type danse: 34 counts, Beginner, 2 wall Line Dance
Muziek: Burnin' The Roadhouse Down – Steve Wariner (Duet With Garth Brooks)
Intro: 18 tellen
1-8
1&2
3&4
5&6
7&8

Shuffle R diagonal forward, shuffle 3/8 turn L, shuffle ½ turn L, coaster step,
RV stap diagonaal R voor, LV sluit aan, RV stap diagonaal R voor,
LV stap voor met 3/8 draai linksom, RV sluit aan, LV stap voor, (09:00)
¼ draai linksom RV stap rechts opzij, LV sluit aan, ¼ draai linksom RV stap achter, (03:00)
LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor,

9-16 Shuffle R diagonal forward, shuffle 3/8 turn L, rock forward, recover, shuffle ½ turn R,
1&2 RV stap diagonaal R voor, LV sluit aan, RV stap diagonaal R voor,
3&4 LV stap voor met 3/8 draai linksom, RV sluit aan, LV stap voor , (12:00)
5-6
RV rock voor, LV gewicht terug,
7&8 ¼ draai rechtsom RV stap recht opzij, LV sluit aan, ¼ draai rechtsom RV stap voor, (06:00)
16-24
1-2
3&4
5-6
7&8

L toes touches, sailor step ¼ turn L, R toes touches ,sailor step ¼ turn R,
LV tik voor, LV tik links opzij,
LV kruis achter RV met ¼ draai linksom, RV stap naast, LV stap L opzij, (03:00)
RV tik voor, RV tik rechts opzij,
RV kruis achter LV met ¼ draai rechtsom, LV stap naast, RV stap R opzij, (06:00)

24-34 Shuffle ½ turn R, coaster step, walk forward, pivot ½ turn R, step forward, stomp up,
1&2 ¼ draai rechtsom LV stap links opzij, RV sluit aan, ¼ draai rechtsom LV stap achter, (12:00)
3&4 RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor,
5-6
LV stap voor, RV stap voor,
7-8
LV stap voor, ½ draai rechtsom, (06:00)
9-10 LV stap voor, RV stamp naast LV. (gewicht op links)
Restart the dance and keep on smiling !!

