TEXAS WALTZ
Choreograaf:
Type Dans:
Niveau:
Tellen:
Muziek:

Onbekend
Partnerdans, Two Wall Line
Beginner
36
“Just As I Am “ Ricky van Shelton
“Rockin' Years “-Ricky van Shelton & Dolly Parton

1.-3. Stap naar links-schuin-voor met LV -RV - LV
4.-6. Stap terug naar begin-positie met RV - LV - RV
HEER draait 135° rechts om - DAME draait 90° rechtsom
(HEER staat aan de rechter-zijde van de DAME)
7.-9. Stap vooruit met LV - RV - LV (richting rechts)
HEER en DAME draaien half linksom (HEER staat nu aan de linker-zijde van de DAME)
10.-12. Stap vooruit met RV - LV - RV (richting links)
HEER en DAME draaien half rechts om (HEER staat aan de rechter-zijde van de DAME)
13.-15. Stap vooruit met LV - RV - LV (richting rechts)
HEER en DAME draaien half linksom (HEER staat nu aan de linker-zijde van de DAME)
16.-18. Stap vooruit met RV - LV - RV (richting links)
HEER en DAME corrigeren met een draai van 45° naar begin-start-positie
(beiden staan nu naast elkaar)
19.-21. Stap naar voor met LV - RV - LV
22.-24. Stap naar achter met RV - LV - RV
25. LV stap 1/4 linksom naar voor
HEER laat met de LH de RH van DAME los en tilt de RH op en brengt over het
Hoofd van DAME naar achter op de rug middelhoogte en na de draai koppeld HEER met de
LH de RH van de DAME voor op middelhoogte.
26. RV volgt LV stap 1/4 linksom naar voor
27. LV sluit aan RV
28. RV stap naar achter
29. LV sluit aan RV
30. RV stap op plaats
31. LV stap 1/4 linksom naar voor
HEER laat met de RH de LH van de DAME los en tilt LH op en brengt over het
Hoofd van DAME en na de draai koppeld HEER RH met LH van DAME in SWEETHEART-positie.
32. RV volgt LV 1/4 linksom naar voor
33. LV sluit aan
34. RV stap naar achter
35. LV sluit aan
36. RV stap op plaats
HERHAAL ALLES

