Go Crazy Tonight!
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen & Arne Stakkestad Maart 08
Type Dans: 48 tellen, Intermediate, 4 wall Line Dance
Muziek : Crazy Tonight (La Noche Llegó) – Natalia (CD: No Soy un Ángel)
Bpm: 101
Intro: 16 tellen

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

Mambo forward, mambo back, side rock, & recover, step forward, side
rock,&recover, step forward,
RV rock voor, LV gewicht terug, RV stap naast LV,
LV rock achter, RV gewicht terug, LV stap naast RV,
RV rock rechts opzij & duw heupen rechts, & LV gewicht terug, RV stap voor,
LV rock links opzij & duw heupen naar links, & RV gewicht terug, LV stap voor,

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

Walk R.L, pivot ½ turn R, walk L.R, scissor step, big step R, drag & touch,
Rv stap voor, LV stap voor,
Pivot ½ draai rechtsom, LV stap voor, RV stap voor, (6h00)
LV stap links opzij, RV sluit aan naast LV, LV kruis over RV,
RV stap grote stap rechts opzij, LV drag naar RV & tik LV naast RV,

17-24
1&2
3-4
5&6
7-8

Sailor step ¼ turn L, sway R.L, Sailor shuffle, sway L.R,
LV kruis achter RV, draai ¼ linksom en stap RV rechts opzij, LV stap voor, (3h00)
RV stap rechts opzij en sway heupen rechts, links,
RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV sluit aan,
LV stap links opzij en sway heupen links, rechts,

25-32 Sailor shuffle, side, together, chasse, cross rock, ¼ turn L recover,
1&2
LV kruis achter RV, RV stap rechts opzij, LV sluit aan,
3-4
RV stap rechts opzij, LV sluit aan,
5&6
RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV stap rechts opzij,
Optie: Doe er wat cuban hips bij op de tellen 27-30.
7-8
Rock LV over RV, ¼ draai linksom RV gewicht terug, (12h00)
33-40 Step, together, chasse ¼ turn L, jazz box touch,
1-2
LV stap links opzij, RV sluit aan,
3&4
LV stap links opzij, RV sluit aan, ¼ draai linksom LV stap voor, (9h00)
5-6
RV kruis over LV, LV stap achter,
7-8
RV stap rechts opzij, LV tik naast RV,
41-48
1-2
3&4
5-6
7-8

side lunge left, recover, coaster step, side lunge right, recover, cross, unwind.
LV grote stap (rock) links opzij, RV gewicht terug,
LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor,
RV grote stap (rock) rechts opzij, LV gewicht terug,
RV kruis over LV, ½ draai linksom Gewicht eindig op LV. (3h00)

Restarts: Er zijn twee restarts in deze dans!
De eerste restart: is in de 2e muur na de tellen 43&44 (coaster step) in sectie 6( gezicht 12h00).
De tweede restart: is in de 6e muur na de tellen 23-24 in sectie 3 (sway L.R, gezicht 12h00)
Om de restart te kunnen doen doe je het volgende na de sway L.R & LV stap naast RV en je
begint de dans opnieuw!

