ROSE SWING
Choreograaf: Claude Rose
Type Dans: Partnerdans
Tellen: 48
Muziek: “ C’est la Vie “ Emmylou Harris
Side By Side, gezicht in dansrichting, Heer binnenzijde danscirkel, R-hand heer houdt L-hand dame vast.
Men’s Steps
Ladies’ Steps
1-2-3 RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor
1-2-3 LV stap voor,RV stap voor, LV stap voor
4
RV draai 1/4 rechtsom en tik LV naast RV en neem
4
LV draai 1/4 linksom en tik RV naast LV en neem
beide handen vast
beide handen vast
5-6-7 LV vine links
5-6-7 RV vine rechts
8
RV kick naast dame
8
LV kick tussen de benen van heer
9
RV stap terug naast LV
9
LV zet naast RV
10
LV tik teen achter
10
RV tik teen achter
11
LV stap terug naast RV
11
RV stap terug naast LV
12
RV kick naast dame
12
LV kick tussen benen van heer
13
RV stap terug naast LV
13
LV zet terug naast RV
14
LV tik teen achter
14
RV tik teen achter
BEGIN SWING PATTERN
15&16 RV side shuffle
17&18 LV side shuffle
19-20 RV rock achter, gewicht terug op LV
SWITCHING SIDES
21&22 L-hand los, rechtershuffle 1/2 draai rechtsom
onder L-arm v d heer door
23&24 Linkershuffle en vervolledig de draai
25-26 RV rock achter, gewicht terug op LV
In de volgende 2 SHUFFLES draait de heer terug in
dansrichting en de dame tegengestelde draai om in wrap
positie aan de rechterzijde van de heer uit te komen
27&28 Begin Shuffle right 1/4 linksom in dansrichting
onder L-arm van de heer door : rechts voor, links
zet bij, rechts voor
29&30 Shuffle Left, vervolledig de draai : links voor,
rechts zet bij, links voor
31
RV stap achter, hef LV (rock)
32
LV zet neer, gewicht op LV (step)
33-34-35 Rolling vine Right R-hand los
36
LV tik bij RV
37-38-39 Rolling Vine Left voor heer door ,L-hand los
40
RV tik bij LV
41-42-43 Rolling Vine Right voor de partner door
44
LV tik bij RV
45&46

47&48

neem met L-hand R-hand van partner en
Shuffle Left :LV stap voor & RV zet bij LV, en
LV stap voor
Shuffle Right : RV stap voor & LV zet bij RV en
RV stap voor

BEGIN SWING PATTERN
15&16 LV side shuffle
17&18 RV side shuffle
19-20 LV rock achter, gewicht terug op RV
SWITCHING SIDES
21&22 R-hand los, linkershuffle 1/2 draai rechtsom
om de dame heen
23&24 Rechtershuffle en vervolledig de draai
25-26 LV rock achter, gewicht terug op RV
In de volgende 2 SHUFFLES draait de heer terug in
dansrichting en de dame tegengestelde draai om in wrap
positie aan de rechterzijde van de heer uit te komen
27&28 Begin Shuffle Left 1/4 rechtsom en in
dansrichting en draai de dame onder L-arm van
de heer door : links voor, rechts zet bij, links voor
29&30 Shuffle Right ter plaatse, vervolledig de draai
van de dame : rechts, links, rechts
31
LV stap achter, hef RV (rock)
32 RV zet neer, gewicht op RV (step)
33-34-35 L-hand los : stap ter plaatse :links, rechts, links
36
RV tik bij LV
37-38-39 Rolling vine Right achter dame door ,R-hand los
40
LV tik bij RV
41-42-43 Rolling Vine Left achter de partner door
44
RV tik bij LV
45&46

47&48

Herhaal

neem met R-hand L-hand van partner en
Shuffle Right : RV stap voor & LV zet bij RV
en RV stap voor
Shuffle Left : LV stap voor & RV zet bij LV en
LV stap voor

