Old Soldiers
Choreograaf: Diane Jackson
Omschrijving: 64 tellen Partnerdans, de passen van de Heer staan vermeld, de passen van de
Dame zijn gelijk aan die van de Heer, tenzij anders vermeld, begin in LOD in Skaters
Positie,
de rechter hand van de Heer op de rechter heup van de Dame
Muziek:
Old Soldiers – Hal Ketchum – CD Past the point of rescue
RUMBA BOX
1-4
LV stap links opzij, RV sluit naast LV, LV stap naar voren, RV tik naast LV
5-8
RV stap rechts opzij, LV sluit naast RV, RV stap achter, LV tik naast RV
SIDE TOGETHER FORWARD, TOUCH, STEP LOCK STEP, TOUCH
9-12
LV stap links opzij, RV sluit naast LV, LV stap naar voren, RV tik naast LV
13-16
RV stap naar voren, LV sleep achter RV, RV stap naar voren, LV tik naast RV
¼ TURN TOUCH, SIDE TOUCH, VINE ¼ TURN
17-18 LV stap naar voren met ¼ draai rechtsom in OLOD, RV tik naast LV
(De linker arm omhoog bij de linker schouder van de Dame en de rechter hand
blijft op de rechter heup van de Dame)
19-20 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
21-24 Heer LV stap links opzij, RV kruis achter LV, LV stap naar voren met ¼ draai
linksom in LOD, RV tik naast LV
21-24 Dame LV stap links opzij, RV kruis achter RV, LV stap achter met ¼ draai
rechtsom in RLOD, RV tik naast LV
(Linker armen over het hoofd van de Dame en we eindigen met de gezichten naar
elkaar met gekruiste armen, de linker armen boven)
ROCK STEP, TOUCH, HOLD, CHANGE DIRECTION
25-28 RV stap naar voren (Dame achter), gewicht terug op LV, RV tik naast LV, Rust tel
29-32 RV/LV/RV loop met een ½ draai rechtsom in RLOD (Dame linksom in LOD), LV tik naast RV
(Beide armen over het hoofd van de Dame en we eindigen weer met de gezichten
naar elkaar met gekruiste armen, nu echter de rechter armen boven)
ROCK STEP, TOUCH, HOLD, CHANGE SIDES MAN ¼ TURN, LADY ¾ TURN
33-36 LV stap naar voren (dame achter), gewicht terug op RV, LV tik naast RV, Rust tel
37-40 Heer LV/RV/LV loop met ¼ draai rechtsom in ILOD, RV tik naast LV
37-40 Dame LV/RV/LV loop met ¾ draai rechtsom in ILOD, handen blijven vast en we
staan in Indian Positie Heer achter Dame, RV tik naast LV
STEP TOUCH X2, VINE RIGHT, TOUCH
41-44 RV stap rechts opzij, LV tik naast RV, LV stap links opzij, RV tik naast LV
45-48 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV, RV stap rechts opzij, LV tik naast RV
CROSS ROCK, ¼ TURN, HOLD, STEP LOCK STEP, TOUCH
49-52
LV kruis over RV, gewicht terug op RV, LV stap naar voren met ¼ draai linksom in RLOD, Rust tel
53-56
RV stap naar voren. LV sleep achter RV, RV stap naar voren, LV tik naast RV
CHANGE SIDES – WALK ½ TURN HOLD, WALK FORWARD, TOUCH
57-60
Heer
LV/RV/LV loop met ½ draai rechtsom in LOD, Rust tel
57-60
Dame LV/RV/LV loop linksom om de Heer heen in LOD, Rust tel
Tijdens de draai gaan eerst de rechter armen omhoog en over het hoofd van de Heer en de linker
armen laag, daarna de linker armen omhoog en over het hoofd van de Heer en de rechter
handen even los, we komen weer in Skaters Positie
61-64
RV/LV/RV loop naar voren, LV tik naast RV

