Groove With Me
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen, maart ’08
Type Dans: 32 tellen, Beginner/Intermediate, 4 wall line dance
Muziek: Groove With Me - Gareth Gates (CD: Go Your Own Way)
Bpm: 107
Intro: 32 Tellen
1-8
1-2&
3-4&
5-6
7&8

Side rock & beside, side rock & beside, walk forward, shuffle forward
RV rock opzij, LV gewicht terug & RV stap naast LV
LV rock opzij, RV gewicht terug & LV stap naast RV
RV stap voor, LV stap voor
RV stap voor, LV sluit aan, RV stap voor

9-16

Rock L forward, recover, coaster step,rock R forward, recover,
sailor touch ¼ turn R
1-2
LV rock voor, RV gewicht terug
3&4
LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor
5-6
RV rock voor, LV gewicht terug
7&8
RV kruis achter LV, ¼ draai rechtsom LV stap links opzij, RV tik teen naast LV (3h00)
Restart: hier in muur 4 (gezicht 12h00).
17-24 Side touch, step forward, side touch, step forward, kick R forward,
flick back ½ turn L, lock step forward, big step L, drag
1-&
RV tik teen opzij & RV stap voor
2-&
LV tik teen opzij & LV stap voor
3-4
RV schop voor, RV flick achter naar rechter kant met ½ draai linksom (9h00)
5&6
RV stap voor, LV kruis achter RV, RV stap voor
7-8
Grote stap links opzij, RV sleep naar LV & stap naast (gewicht eindig op RV)
25-32
1-2
3&4
5-6
7-8

Cross, beside, sailor step, step forward, pivot ¼ turn L, step forward, pivot ¼ turn L.
LV kruis over RV, RV stap naast LV
LV kruis achter RV,RV stap opzij , LV stap op plaats
RV stap voor, ¼ draai linksom (6h00)
RV stap voor, ¼ draai linksom (3h00)

Restart: in muur 4 herbegin je de dans na de tellen 15&16 (sailor touch ¼ turn R)
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