Something Else
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen & Arne Stakkestad 27/10/07
Type dans: 64 tellen, Intermediate, 4 wall Line Dance
Muziek: What Else Could Go right – Sonny Burgess (CD: Stronger)
Cross rock, recover, beside, step forward, swivel, rock back, recover.
1-2 RV rock gekruist over LV, LV gewicht terug.
3-4 RV stap naast LV, LV stap voor.
5-6 LV+RV swivel hielen naar links en terug.
7-8 LV rock achter, RV gewicht terug.
Lock step, hold, pivot ¼ turn left, cross, side step.
1-4 LV stap voor, RV kruis achter LV, LV stap voor, rust.
5-6 RV stap voor, pivot ¼ draai linksom (9h00)
7-8 RV kruis over LV, LV stap links opzij.
Cross toe strut, side toe strut ¼ turn left, cross toe strut, side toe strut ¼ turn left.
1-2 RV kruis voor LV op teen, RV zet hak neer en knip vingers rechts op schouderhoogte.
3-4 ¼ draai linksom en LV zet teen links opzij , LV zet hak neer en knip vingers links op
schouderhoogte (6h00).
5-6 RV kruis voor LV op teen, RV zet hak neer en knip vingers rechts op schouderhoogte.
7-8 ¼ draai linksom en LV zet teen links opzij , LV zet hak neer en knip vingers links op
schouderhoogte (3h00).
Cross, behind, beside, scoot forward, lock step, scuff.
1-2 RV kruis over LV, LV stap achter.
3-4 RV stap naast LV, LV hef knie & spring naar voren op RV.
5-8 LV stap voor, RV kruis achter LV, LV stap voor, RV scuff.
e
Restart: op de 4 muur (12h00).
Step diagonal right forward, beside, swivel right, step diagonal left forward,
beside, swivel left.
1-2 RV stap diagonaal voor, LV stap naast RV.
3-4 RV+LV swivel hielen naar rechts en terug.
5-6 LV stap diagonaal voor, RV stap naast LV.
7-8 LV+RV swivel hielen naar links en terug.
Step back, hitch ½ turn left, step forward, hitch ½ turn left, step back,
Hitch ½ turn left, step forward, hitch ½ turn left.
1-2 RV stap achter, LV hitch ½ draai linksom (9h00)
3-4 LV stap voor, RV hitch ½ draai linksom (3h00)
5-6 RV stap achter, LV hitch ½ draai linksom (9h00)
7-8 LV stap voor, RV hitch ½ draai linksom (3h00)
Step forward, hook & slap, step back, hook & slap, grapevine right, hook & slap.
1-2 RV stap voor, LV hook achter Lknie en tik aan met Rhand
3-4 LV stap achter, RV hook voor Lknie en tik aan met Lhand
5-7 Rv stap rechts opzij, LV kruis achter RV, RV stap opzij,
0-8 LV hook achter Rknie en tik aan met Rhand.
Grapevine left ¼ turn, hold, step forward, Pivot ½ turn left, ¼ turn left & side step, beside.
1-3 LV stap links opzij, RV kruis achter LV, ¼ draai linksom LV stap voor (12h00)
0-4 Rust
5-6 RV stap voor, pivot ½ draai linksom (6h00)
7-8 ¼ linksom RV stap rechts opzij, LV sluit aan. (3h00)
e

Brug: Aan het einde van de 1 muur.
Charlestone steps.
1-2 RV sweep tot tik voor, rust.
3-4 RV sweep tot stap achter, rust
5-6 LV sweep tot tik achter, rust.
7-8 LV sweep tot stap voor, rust.
e

Restart: Op de 4 muur herbegin je de dans na tel 32 (scuff) 12h00.

