When We Danced
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen (April 2014)
Type Dans: 48 counts, Intermediate, 4 wall Line Dance
Muziek: When We Danced (Radio Edit) by Fabrizio Faniello
Te koop op Itunes
Start de dans op zang
1- 8
1-2
3&4
5&6
7-8

Side, together, side shuffle, cross rock, side, cross, side,
RV stap rechts opzij, LV stap naast RV ,
RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV stap rechts opzij,
LV kruis over RV, RV gewicht terug, LV stap links opzij,
RV kruis over LV, LV stap links opzij,

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

Sailorstep ¼ turn R, step forward, pivot ½ turn R, shuffle forward, full turn L,
¼ draai rechtsom RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor, (03:00)
LV stap voor, pivot ½ draai rechtsom, (09:00)
LV stap voor , RV sluit aan, LV stap voor,
½ draai linksom RV stap achter, ½ draai linksom LV stap voor,
(gemakkelijkere optie,stap RV voor, stap LV voor)

17- 24 Mambo forward, walk back, coaster cross, modified monterey ½ turn R,
1&2 RV stap voor, LV gewicht terug, RV stap naast LV,
3 - 4 LV stap achter, RV stap achter,
Restart hier in de 5de muur (gezicht 06:00) verander tel 20 (RV stap achter) in een tik met RV naast LV.
5&6 LV stap achter, RV stap naast LV, LV kruis over RV,
7 - 8 RV tik teen rechts opzij, ½ draai rechtsom op LV en stap RV naast LV, (03:00)
25- 32 Cross, step back, coaster step, skate forward, shuffle forward,
1 - 2 LV kruis over RV, RV stap achter,
3&4 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor,
5 - 6 RV schaats voor, LV schaats voor,
7&8 RV stap voor, LV sluit aan, RV stap voor,
33-40 Rock forward, recover, coaster step, step forward, pivot ¼ turn L, cross, side,
1 - 2 LV stap voor, RV gewicht terug,
3&4 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor,
Restart hier in de 6de muur (gezicht 09:00) en in de 7de muur (gezicht 12:00)
5 - 6 RV stap voor, pivot ¼ draai linksom, (12:00)
7 - 8 RV kruis over LV, LV stap links opzij,
41-48 Sailor step, touch back, unwind ½ turn L, ¼ turn L side rock with hip bump, recover with hip
bump, ¼ turn L side rock with hip bump, ¼ turn L recover with hip bump.
1&2 RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV stap naast LV,
3 - 4 LV tik teen achter RV, unwind ½ draai linksom en zet het gewicht op LV (06:00)
Restart hier in de 2de muur (gezicht 03:00)
5 - 6 ¼ draai linksom RV stap rechts opzij & bump heupen naar rechts, LV gewicht terug &
bump heupen naar links (03:00)
7 - 8 ¼ draai linksom RV stap rechts opzij & bump heupen naar rechts, (12:00)
LV gewicht terug met ¼ draai linksom & bump heupen naar links (09:00).

http://www.bastiaanvanleeuwen.be

