Mucara Walk
Four Wall Line Dance
Tellen : 32
Niveau : Intermediate
BPM : 107
Muziek : " La Mucara " van The Mavericks , Album : Trampoline
Forwards Steps, rock & cross over
1
RV stap voor
2
LV stap voor
3
RV plaats rechts, hef LV
&
LV zet neer
4
RV kruis over LV
Step behind, rock & cross over
5
LV stap links opzij
6
RV kruis achter LV
7
LV plaats links, hef RV
&
RV zet neer
8
LV kruis over RV
Step behind, Chasse with 1/4 turn
9
RV stap rechts opzij
10
LV kruis achter RV
11
RV stap rechts opzij
&
LV plaats naast RV
12
RV stap 1/4 rechtsom
Pivot half turn right, left shuffle
13
LV stap voor
14
Beide voeten draai 1/2 linksom
15
LV stap voor
&
RV trek bij
16
LV stap voor

Forward moving rock cross step
17
RV stap rechts, hef LV
&
LV zet neer
18
RV kruis over LV
19
LV stap links, hef RV
&
RV zet neer
20
LV kruis over RV
Rock step forwards, rock step
21
RV plaats voor, hef LV
&
LV zet neer
22
RV plaats naast LV
23
&
24

LV stap achter
RV kruis voor LV
LV stap achter

Back lock, Rock step back
25
RV stap achter
&
LV kruis voor RV
26
RV stap achter
27
&
28

LV stap achter, hef RV
RV zet neer
LV stap voor

Stomp, Clap, Hip bumps
29
RV stamp naast LV
30
Klap
31
Heup links
&
Heup rechts
32
Heup links
1

HERHAAL

Er is ook een partner variatie van deze dans, kan gedanst worden in dezelfde lijnen als de lijndans.
Positie : Sweetheart, heer links van de dame, iets naar achter. Al het voetenwerk (passen) zijn dezelfde als bij
de lijndans tenzij hieronder anders beschreven.
1-10 zelfde als in lijndans
11&12 tijdens de shuffle en 1/4 draai rechts, gaat de heer naar de rechterzijde van de dame, verander de
armpositie over de schouders om terug in sweetheart-positie te komen
13-14 Heer laat R-hand van dame los en tijdens de pivot heft heer R-arm over zijn hoofd
15&16 Heer neem terug L-hand van dame en gaat terug in sweetheart-positie van bij het begin v d dans

