
Maggie Gallagher
Four wall line dance
High lmprover
32
"Gerry's Ree/" The Corrs
32 tellen
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stamp gekruist voor
gewicht terug
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RV 'spring'opzij (uit)
LV 'spring'opzij (uit)
RV kruis achter
LV stap opzij
RV kruis voor
LV stap opzrj
RV kruis voor
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114,-STEP ïURN STER FULL TURN.
ROCKING GHAIR, STOMP
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teek teen voor
hak flee[,:',:.,,
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taplliiteën 2x achter RVl.r,
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RVi,,,,,,,, 1 12 d ragi rechtsom,
stap achter
stap voor
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1\Ï:'."..:" pöck voor
RV gewicht terug
LV rock achter
RV gewicht terug
LV stamp voor
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EINPE: ln de 10e muur, na tel 32 draai
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Gerry's Reel
Choreograaf
Type dans
Niveau
Tellen
Muziek
lntro

5RV
&LV
6RV
&LV
7RV
&LV
8RV

HEEL TOE STRUÏ TAP TAR BACK,
HEEL. STOMP RECOVER TOGETHER,
sTpMP REgOVER ïgGETHER. TOUCH
1 RV tik hak voor
& RV teek teen voor
2 RV hak neer
&3 LV tap teen 2x achter RV
& LV stap achter
4 RV tik hak voor

floe nocx, B,El-ilND $
,: OUï OUï BEHIN9 & CR9SS §HUFFLE
' 1 LV rock opzfl
2 RV gewicht terug
3 LV kruis achter
& RV stap opzij
4 LV kruis voor

tik hak voor


