
Beschrijving: 2 wall l ine dance Nivo: novice Dansnummer: 301
Muzieki "cabo San Lucas", Toby Keíth
Chorêografie: Pelêr & Alison

lntro: 24 tellen

Slde- toqethêr- chasse. crcss rock fwd.
Zlc!u4ê!L$J)
'l RV stap opzij
2 LV sluit
3 RV stap opzij
en LV sluit
4 RV stap opzij

5 LV rock voor
6 RV gewichl terug
7 LV draai% linksom, stap voor
8 RV stao voor

Shuffte f$rd. % olvot tum, acufr fn'd,
cross touch. shuftle fr..d
I en 10 L,R,L shuffle voor
í1 RV staD voor
12 LV+RV drdai% linksom

í3 RV scufi voor
14 RV tik tenen gekruist voor links
'15 en 16 R,L,R shufile vooÍ

@
'17 LV rock voor
18 RV gêwicht terug
19 en 20 L.R,L shuff,e % draai linksom

21 RV stap voor
22 LV+RV draai % linksom (dEai heupen)
23 RV stap voor
24 LV+RV draai % linksom (draai heupen)

Walk íwd ír, ll. out- out. hio swav í1. r)
wêave
25 RV stap voor
26 LV staD voor

RV kleine stap opzij
LV kleine stap opzij
draai heupen naar íecits

draai heupen naar links
RV kruis achter
LV stap opzij
RV kruis over

@
.ock back. shuffle Íwd
39 LV draai% linksom, stap voor
40 RV draai % linksom. staD acfÍer
4l LV draai % linksom, stap opzÍ
42 RV tik tenen naast
43 RV draai % rechisom, stap voor
44 LV draai % Íechtsom, staD achter

45 RV rock achter
46 LV gewicht terug
47 en 48 R.L.R shuffe voor

StêD filrd. % monterev turn. cross- aide. sailor steD
49 LV stap voor
50 RV tik tenen opzij
51 RV draai % rechtsom, sluit
52 LV tik tenen opzij

LV kruis over
RV stap opzij
LV kruis achter
RV stapje opzÍ
LV stapje opzÍ

Weave 7. turn. % sweep tum. cross steo.
sidê rock & cross
57 RV kruis over
58 LV stap opzÍ
59 RV kruis achter
60 LV draai % linksom. stap vooÍ

61 LV draai % linksom, zwaai RV naar voor

en

62

u

RV kruis over
LV rock opzij
RV gewicht terug
LV kÍuis overen

27
28

29

31

Begin gpnieuw

E!d!Og. dans de 5' muuÍ Um tel 56, voeg daarna
ondeÍstaande passen toe;
1 RV tik lenen achter LV
2 RV draai% rechlsom
3 LV stap voor
en strike a pose ..!!!@

33 LV rock opzï
34 RV gewicht terug
35 LV kruis over
en RV stapje opzt
36 LV kruis over

37 RV stap opzij
38 LV tik tenen naast


