Groepsdans Danceteachers United part 27 “step tap”
Tellen 64 Muren 4 Dans begint bij 20 sec. als zang begint
Muziek WHIGFIELD -Think Of You
1-4

stap R opzij sluit L aan zonder gewicht, stap L opzij sluit R aan zonder gewicht

5-8

herhaal 1-4

9-12

½ DRAAI RECHTS OM 2 X
stap R opzij draai teven ¼ rechtsom , sluit L aan zonder gewicht . Stap L opzij draai teven ¼
rechtsom , sluit R aan zonder gewicht . (6 uur)

13-16 herhaal 9-12 (12uur)
17-20 VINE NAAR RECHTS
R opzij, kruis L achter R opzij , sluit L aan zonder gewicht (linker knie heffen kan ook)
21-24 (ROLLING) VINE NAAR LINKS (EVENTUEEL MET DRAAI LINKSOM)
L opzij, kruis R achter L opzij , sluit R aan zonder gewicht (tijdens deze passen kan je in vier tellen
een hele draai links om maken)
25-32 herhaal 17- 24
33- 34 35 & 36 Toe- Heel tripple step
met rechter voet tik teen op de vloer , idem tik hak op de vloer.
Sta op R,, sta op L, sta op R
37- 38 39 & 40 Toe- Heel tripple step
met linker voet tik teen op de vloer , idem tik hak op de vloer.
Sta op L,, sta op R, sta op L (rechter voet zonder gewicht!)
41 -44 Jazzbox 2 X
Kruis R over L, Klein stapje achteruit met L, R opzij, Sluit L aan
45-48 Herhaal 41-44
49 - 50 , 51 & 52 KNIE HEFFEN + CHA-CHA 2 X
Hef rechter knie en draai knie naar L, draai knie naar R , dans zij – sluit – zij (R - L – R als in Cha-Cha )
53 – 54 , 55 & 56 Hef linker knie en draai knie naar R, draai knie naar L , dans zij – sluit – zij (L - R – L
als in Cha-Cha )
57–60 Beweeg heup naar rechts (2 tellen) beweeg heup naar links (2 tellen)
61-62 Beweeg heup naar rechts (1 tell) beweeg heup naar links (1 tell)
63-64 DRAAI ¼ NAAR L.
Zet R klein pasje naar R sluit L aan bij R, Hierbij maak je ¼ draai naar Links (9 uur)
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