TORNADO
Choreograaf :
Soort Dans :
Niveau :
Tellen :
Muziek :
Info:

Gail Smith
Two wall line dance
Beginner/Intermediate
32
"Tornado" by Little Big Town
Intro van 16 tellen, start op zang

TOE, FLICK, TOE, HOOK, SHUFFLE, TOE, FLICK, TOE, HOOK, SHUFFLE
1&
RV tik teen voor, RV flick opzij ( optie: slap hiel )
2&

RV tik teen voor, RV hook voor Lbeen

3&4

RV shuffle voor

5&

LV tik teen voor, LV flick opzij ( optie: slap hiel )

6&

LV tik teen voor, LV hook voor Rbeen

7&8

LV shuffle voor

ROCK, RECOVER, COASTER CROSS, SIDE ROCK, RECOVER, SAILOR 1/2 TURN
1 – 2 RV rock voor, gewicht terug op LV
3&4

RV coaster cross

5–6

LV rock opzij, gewicht terug op RV

7&8

LV sweep sailor step ½ linksom (6:00)

## RESTART hier in muur 7
CROSS, UNWIND, CROSS, UNWIND, TOUCH BACK, 1/2 TURN, STEP 1/2 PIVOT ( small steps ! )
1 – 2 RV tik teen over LV en hef Lhiel , unwind ½ linksom en zet Rhiel neer
3–4

LV tik teen over RV en hef Rhiel, unwind ½ rechtsom en zet Lhiel neer

5–6

RV tik teen achter en hef Lhiel, unwind ½ rechtsom en zet Rhiel neer

7–8

LV stap voor, pivot ½ rechtsom (6:00)

WIGGLE WALKS, KICK-BALL-POINT, BALL - POINT, BALL - TOUCH
1 & 2 LV tik teen voor, bump heupen voor-achter-voor en LV hiel neer
3&4

RV tik teen voor, bump heupen voor-achter-voor en RV hiel neer

5&6

LV kick ball point

&7

RV naast LV, LV tik teen opzij

&8

LV naast RV, RV tik teen opzij

REPEAT
TAG: aan het einde van muren 3 & 5 - Pivot 1/2 turn ( X 2 ) ( happens facing the 6:00 wall )
1 - 2 - 3 – 4 RV stap voor, pivot 1/2 turn linksom, RV stap voor, pivot 1/2 turn linksom
TAG: aan het einde van muur 8 - Pivot 1/2 turn ( X 2 ), side shuffle, back rock ( X 2 )
1 - 2 - 3 – 4 RV stap voor, pivot 1/2 turn linksom, RV stap voor, pivot 1/2 turn linksom
5 &6 -7- 8 RV side shuffle, LV rock achter, gewicht terug op RV
9 &10 -11-12LV side shuffle, RV rock achter, gewicht terug op LV
** muur 9 – dans door de stilte, dan is er een kleine rust vooraleer opnieuw te beginnen
ENDING – Om op het einde met het gezicht naar voren te eindigen, verander tellen 15&16 door een full
triple turn @yahoo.com

