Amame
Choreographie
: Robbie McGowan Hickie (September 08)
64 tellen, 4 muurs easy intermediate niveau
Muziek
: Amame, Belle Perez, CD: Gipsy, BPM 126
Behind, Side, Cross, Sweep, Cross, Side, Behind, Sweep
1-3 RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV kruis voor LV
4
LV breng in een ronde beweging van achter naar voor
5-7 LV kruis voor RV, RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV
8
RV breng in een ronde beweging van voor naar achter
Rock behind, Recover, Chasse right, Rock behind, Recover, 2 x ¼ Turn right
1-2 RV rock achter, gewicht terug op LV
3&4 RV stap rechts opzij, LV zet naast RV, RV stap rechts opzij
5-6 LV rock achter, gewicht terug op RV
7-8 maak ¼ draai rechtsom en zet LV achter, maak ¼ draai linksom en zet RV rechts opzij
Step, Lock, Left lock step forward, Rocking chair steps
1-2 LV stap voor, RV stap gekruist achter LV
3&4 LV stap voor, RV stap gekruist achter LV, LV stap voor
5-8 RV rock voor, rock terug op LV, RV rock achter, rock terug op LV
Note: gebruik Cuban Hips naar voor en achter bij tellen 5-8)

(6)

Step, Pivot ½ Turn left, Full turn left, Forward rock, Recover, Right coaster cross
1-2 RV stap voor, RV+LV maak ½ draai linksom
3-4 maak ½ draai linksom en zet RV achter, maak ½ draai linksom en LV zet voor
5-6 RV rock voor, gewicht terug op LV
7&8 RV stap achter, LV zet naast RV, RV kruis voor LV
(12)
Optie tellen 3-4: RV stap voor, LV stap voor
Side
1-2
3-4
5-6
7&8

step left, Drag, Cross rock, Side step, Together, Chasse ¼ turn right
LV maak grote stap links opzij, RV sleep naar LV (gewicht blijft op LV)
RV kruis voor LV, gewicht terug op LV
RV stap rechts opzij, LV zet naast RV (gebruik Cuban Hips)
RV stap rechts opzij, LV zet naast RV, maak ¼ draai rechtsom en RV stap voor

Cross, Step back, Sway left, Touch, Sway right, Touch, Chasse left
1-2 LV kruis voor RV, gewicht terug op RV
3-4 LV stap links opzij en duw heupen naar links, RV tik naast LV
5-6 RV stap rechts opzij en duw heupen naar rechts, LV tik naast RV
7&8 LV stap links opzij, RV zet naast LV, LV stap links opzij

(3)

Cross, Unwind full turn left, Left side rock, Recover, Cross, Side, Left cross shuffle
1-2 RV kruis voor LV, unwind hele draai linksom (gewicht op RV)
3-4 LV rock links opzij, gewicht terug op RV
5-6 LV kruis voor RV, RV klein stapje rechts opzij
7&8 LV kruis voor RV, RV klein stapje rechts opzij, LV kruis voor RV
Side step right, Drag, Back rock, Recover, Step, Pivot ½ turn right, ½ Turn right, Sweep
1-2 RV maak grote stap rechts opzij, LV sleep naar RV (gewicht blijft op RV)
3-4 LV rock achter, gewicht terug op RV
5-6 LV stap voor, LV+RV maak ½ draai rechtsom (gewicht op RV)
7-8 maak ½ draai rechts op LV stap achter, breng RV in ronde beweging van voor naar achter
Optie tellen 5-7: LV rock voor, gewicht terug op RV, LV stap achter
Begin opnieuw

