Marry That Girl
Choreograaf
Type dans
Niveau
Tellen
Muziek

: Maggie Gallagher
: 4 wall line dance
: Intermediate
: 32
: Rude “By” Magic!

: marja42@telfort.nl
Intro: 32 Tellen

SIDE TOUCH, BUMP & BUMP, ¼, ½, ½, WALK, STEP
TURN, STEP TURN
1
RV stap rechts opzij
&
LV tik teen naast RV
2
duw heupen naar links
&
duw heupen naar rechts
3
duw heupen naar links
4
¼ rechtsom, stap RV voor (3:00)
&
½ rechtsom, stap LV achter (9:00)
5
½ rechtsom, stap RV voor (3:00)
6
LV stap voor
7
RV stap voor
&
½ linksom (9:00)
8
RV stap voor
&
½ rechtsom, stap LV achter (3:00)

SIDE CROSS SIDE DRAG, BACK ROCK, SIDE
DRAG, ¼ ROCK, ½, BACK ROCK, SIDE TOUCH
1
RV stap rechts opzij
&
LV cross over RV
2
RV grote stap naar rechts, sleep LV naast RV
3
LV cross rock achter RV
&
gewicht terug op RV
4
LV grote stap naar links, sleep RV naast LV
5
RV rock achter met een ¼ rechtsom (3:00)
&
gewicht terug op LV
6
½ linksom, stap RV achter (9:00)
7
LV cross rock achter RV
&
gewicht terug op RV
8
LV spring links opzij
&
RV tik teen naast RV

KICK CROSS BACK SIDE, KICK CROSS BUMP &
BUMP, WALK BACK, RUN RUN, ROCK BACK
1
RV kick voor
&
RV coss over LV
2
LV stap achter
&
RV stap rechts opzij
3
LV kick voor
&
LV cross over RV
4
duw R heup naar achter, L tenen omhoog
&
duw L heup naar voor, R hak omhoog
5
duw R heup naar achter, L tenen omhoog
6
LV stap achter
7
RV ren naar achter, draai L teen naar links
&
LV ren naar achter, draai R teen naar rechts
8
RV rock achter
&
gewicht terug op LV

RESTART: in de 3de muur na tel 8& van het eerste blok

WALK, STEP ½, WALK, STEP ½, HEEL STRUT, ¼
HEEL STRUT, HEEL GRIND, HEEL GRIND
1
RV stap voor
2
LV stap voor
&
½ rechtsom (9:00)
3
LV stap voor
4
RV stap voor
&
½ linksom (3:00)
5
RV stap op de hak voor
&
RV zet voet neer
6
LV stap op de hak voor met een¼ linksom (12:00)
&
LV zet voet neer
7
RV stap op de hak over LV, draai tenen naar R
&
LV stap links opzij
8
RV stap op de hak over LV, draai tenen naar R
&
LV stap links opzij
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