I’M gonna get a lIfe

Choreografie
Soort dans
Niveau
Tellen
Muziek
Artiest
Intro : 16 tellen

Tonnie Vos
2 wall linedance
Easy intermediate
32
Gonna get a life
Jim Buckley

Lock step R-L, step fw, ½ pivot left, step fw clap hands, step fw ½ pivot right, step fw clap hands
1&2
RV stap voor, LV gekruist achter rv, RV stap voor
3&4
LV stap voor, RV gekruist achter lv, LV stap voor
5&6
RV stap voor, RV+LV ½ draai linksom, RV stap voor en klap in je handen
7&8
LV stap voor, LV+RV ½ draai rechtsom, LV stap voor en klap in je handen

Side rock, recover, cross behind, step left, across, side rock,recover, cross behind, ¼ turn right,
step fw
1-2
RV rock rechts opzij, gewicht terug op lv
3&4
RV gekruist achter lv, LV stap links opzij, RV gekruist over lv
5-6
LV rock links opzij, gewicht terug op rv
7&8
LV gekruist achter rv, RV ¼ draai rechtsom stap voor, LV stap voor

3X chasse ¼ turn left knee lift, coasterstep
1&2& RV stap rechts opzij, LV naast rv, RV ¼ draai linksom ,LV knie omhoog
3&4& LV stap links opzij, RV naast lv, LV ¼ draai linksom ,LV knie omhoog
5&6& RV stap rechts opzij, LV naast rv, RV ¼ draai linksom ,LV knie omhoog
7&8
LV stap achter, RV naast lv, LV stap voor

Brush fw, brush across, brush fw, brush bkw, step bkw R-L, coasterstep run fw
1&2& RV veeg naar voor, RV veeg gekruist over lv, RV veeg naar voor, RV veeg naar achter
3-4
RV stap achter, LV stap achter
5&6
RV stap achter, LV naast rv, RV stap voor
7&8
LV klein stapje voor, RV klein stapje voor, LV klein stapje voor

Bridge eind 1ste en 3de muur loop voor R-L begin de dans opnieuw

