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CAROUSEL
4 Wall line dance

Right kick ball cross 2x,side
rockrbehind side cross.
I RV kick diag. rechts voor
&, RV stap naast LV
2 LV kruis over RV

Herhaal I&2
5 RV rock rechts opzlj
6 LV gewicht terug
7 RV kruis achter LV
e, LV stap links opzlj
8 RV kruis over LV
Left kick ball cross 2xoside
rock triple full turn left
I LV kick diag. links voor
8L LV stap naast RV
2 RV kruis over LV

Herhaal l&2
5 LV rock links opzi
6 RV gewicht terug
7 &8 Hele triple draai op de Plaats,

(of triple stap op de plaats)
Step touches right & leftorock step
blcw,walk frvd right teft
1 RV stap rechts opztj
2 LV tik naast RV
3 LV stap links Wzii
4 RV tik naast LV
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV stap voor
I LV stap voor

Muziek :KELLY MARIE
Titel ;Feels like iom in love
BPM zl2l
Tellen :48 (intermediate)
Choreograaf : Jules
Langstaff
Datum:6-10 juni 2008
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Ta monterey turn right 2x
1 RV tik rechts opzrj
2 RV % draai rechtsom ,klap klap
3 LV stap links WZíj
4 LV sluit naast RV, klap,klap
5-8 herhaal l-4 (6)
Chasse rightorock step blrwochasse lefto
rock step bkw.
1 RV stap rechts opzi
& LV sluit naast RV
2 RV stap rechts opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap links opzi
& RV sluit naast LV
6 LV stap links opzlj
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug
Vine right touchrsiderbehind,
left shufïIe ll4 turn left
I RV stap rechts opzij
2 LV kruis achter RV
3 RV stap rechts opzrJ
4 LV tik naast RV

* * tc rle tr !t rrfestaft mUUf 5

5 LV stap links opzrj
6 RV kruis achter LV
7 LV tÁ draai linksom stap voor
&, RV stap naast LV
8 LV stap voor (3)

***?t?k**ReStart: muur 5 in plaatS van LV
tik naast
Zet ie het gewicht op LV en start
opnieuw
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