Love Shine On Me
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen 9/4/07
Soort dans: 40 counts, Beginner/Intermediate, 4 wall Line Dance
Muziek: L-O-V-E by Rick Tippe,(CD: Shiver N Shake)
1-8
1-2
3&4
5-6
7&8

Cross rock, side shuffle, unwind ½ turn left, shuffle forward.
RV rock over LV, LV gewicht terug.
RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV stap rechts opzij.
LV tik achter RV, ½ draai links(6h00).
RV stap voor, LV sluit aan, RV stap voor.

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

Rock forward, rock back ¼ turn left, step forward, ball step, rock forward.
LV rock voor, RV gewicht terug.
LV rock achter met ¼ draai links, RV gewicht terug(3h00).
LV stap voor, RV stap op bal v/d voet naast LV, LV stap voor.
RV rock voor, gewicht terug op LV.

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

Prissy walk backwards, sailor step ¼ turn right, pivot ¼ turn right, cross shuffle.
RV kruis achter LV, LV kruis achter RV.
RV kruis achter LV, ¼ draai rechts LV stap links opzij, RV stap voor(6h00).
LV stap voor, ¼ draai rechts(9h00).
LV kruis over RV, RV sluit aan, LV kruis over RV.

25-32
1-2
3-4
5&6
7-8

Touch, cross 2x, lockstep, unwind ½ turn left.
RV tik rechts opzij, RV kruis over LV.
LV tik links opzij, LV kruis over RV.
RV stap achter, LV lock voor RV, RV stap achter.
LV tik achter RV, ½ draai links(3h00).

33-40
1-2
3-4
&5-6
7-8

Pivot ¼ left, cross, touch, close & cross, step, pivot ¼ turn left.
RV stap voor, ¼ draai links(12h00).
RV kruis over LV, LV tik links opzij.
LV sluit aan, RV kruis over LV, LV stap naast RV.
RV stap voor, ¼ draai linksom(3h00).

Finish: Om aan de beginmuur te eindigen verander je de tellen 3&4 (side shuffle) in een side shuffle
¼ draai rechts.

