
BEING LONELY
2 Wall-intermediate line dance

Step ftrdrsycopated pivot % turn Ro
Yz turn Rrshuflle fwdrrock step frvdrside
rock
I RV stap voor
2 LV stap voor
&, % draai rechtsom
3 LV stap voor
4 Laatvoeten staan en draai % rechtsom

(gewicht op rechts)
5 LV stap voor
& RV sluit naast LV
6 LV stap voor
7 RV rock voor
& LV gewicht terug
8 RV rock rechts opzij
& LV gewicht terug
R side steprsailor Yz tatn L, R side steprrock
step bkq sailor step frvd
1 RV grote stap rechts opzrj
2 LV kruis achter RV
& RV Vr draai linksom stap rechts opzij
3 LV V4 draai linksom kruis voor RV
4 RV grote stap rechts opzij
5 LV rock achter
& RV gewicht terug
6 LV stap links opzrj
7 RV kruis achter LV
& LV stap links opnJ
8 RV stap naar voor
Pivot turn, Tthtrn & crossrside step,
lock step bkqcoaster step,
1 Laatvoeten staan en draai % linksom

(gewicht op links)
2 RV % draai linksom stap achter
& LV % &aal linksom stap links opzij
3 RV kruis over LV
4 LV stap opzlj kijk diag.rechts
5 RV kijk diag.stap achter
& LV kruis over RV
6 RV stap achter
7 LV stap weer recht achter
& RV sluit naast LV
8 LV stap voor
Ball step frvdrshuflle frvdrpivot step frvdrfull
turn LrYn turnl side rock
& RV stap naast LV
I LV stap voor
2 RV stap voor
&, LV sluit naast RV
3 RV stap voor
4 LV stap voor
5 Yzdraairechtsom

Being Lonely Pagt

Sr7flopr,
Dencr

6 LV stap Yoor
7 RV % draar linksom stap achter
& LV Yz draai linksom stap voor
8 RV % draai linksom rock rechts opzij
& LV gewicht terug
Cross steprcoaster step,shuflle ftyd,
pivotrstep fryd
I RV kruis over LV
2 LV stap achter
& RV sluit naast LV
3 LV stap voor
4 RV stap voor
& LV sluit naast RV
5 RV stap voor
6 LV stap voor
7 % draai rechtsom
I LV stap Yoor
***** Restart: muur2 (6,00 uur)

Muur 6 (12.00 uur)

Cross rockx2& step frvd ,Yz tarn
rightcoaster step/step
I RV rock gekruist over LV
2 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
3 LV rock gekruist over RV
4 RV gewicht terug
& LV stap naast RV
5 RV stap voor
6 LV Y2 draai rechtsom stap achter
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor
& LV stap naast RV

Muziek :Backstreet Boys
Titel :Show me the meaning of being lonely
BPM :
Tellen :48
Choreograaf : Kim Ray
Bewerkt door: B.Beekers
Datum:l 7 Al Oktober 2008
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