
Amor de Hielo 
Choreographie : Debbie Ellis (Spain) Juli 2007 
64 tellen, 4 muurs intermediate niveau 
Muziek : Amor de hielo, David Cevira,  CD: La Chiqui Big Band 
Start : op zang (32 tellen) 
 

Forward rock, Recover, Triple full turn, Forward rock, Recover, Coaster cross 

1-2 RV rock voor, gewicht terug op LV 
3&4 triple hele draai rechtsom R,L,R 
5-6 LV rock voor, gewicht terug op RV 
7&8 LV stap achter, RV zet naast LV, LV stap gekruist voor RV 
 

Side, Together, Chasse right, Cross rock, Recover, Chasse left 

1-2 RV stap rechts opzij, LV zet naast RV (gebruik de heupen) 
3&4 RV stap rechts opzij, LV zet naast RV, RV stap rechts opzij 
5-6 LV rock gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
7&8 LV stap links opzij, RV zet naast LV, LV stap links opzij 
 

Weave left with point, Weave right with point 

1-4 RV stap gekruist voor LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV, LV tik teen links opzij 
5-8 LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV, RV tik teen rechts opzij 
 

Modified monterey ½ turn (2 x), Touch in, Step out 

1-4 maak ½ draai rechtsom RV zet naast LV, LV tik teen links, LV zet naast RV, RV tik teen rechts  
5-6 maak ½ draai rechtsom RV zet naast LV, LV tik teen links 

7-8 LV tik teen naast RV, LV stap links opzij (gewicht LV) **restart** 

 

Jazz box, Jazz box ¼ turn right 

1-4 RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap rechts opzij, LV zet naast RV 
5-8 RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV maak ¼ draai rechtsom en zet opzij, LV zet naast RV 
 

Forward slide, Shake (2 x), Back slide, Shake (2 x) 

1-4 RV grote stap naar voor, LV tik teen naast RV, shake heupen L,R,L (breng gewicht op RV) 
5-8 LV grote stap naar achter, RV tik teen naast LV, shake heupen R,L,R (breng gewicht op LV) 
 

Side, Touch (2 x), Kick ball cross (2 x) 

1-2 RV stap rechts opzij, LV  tik teen op linker diagonaal (lichaam gedraaid) 
3-4 LV stap links opzij, RV tik teen op rechter diagonaal (lichaam gedraaid) 
5&6 RV schop op rechter diagonaal, RV zet naast LV, LV stap gekruist voor RV 
7&8 RV schop op rechter diagonaal, RV zet naast LV, LV stap gekruist voor RV 
 

Side rock, Recover, Cross shuffle, ¼ Turn right (2 x). Left shuffle forward 

1-2 RV rock rechts opzij, gewicht terug op LV 
3&4 RV stap gekruist voor LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist voor LV 
5 maak ¼ draai rechtsom en zet LV achter 
6 maak ¼ draai rechtsom en zet RV voor 
7&8 shuffle naar voor L,R,L 
 
Begin opnieuw 
 

Tag: aan het eind van muur 1 en muur 4 voeg de volgende 4 tellen toe: 

1-4 bump heupen R,L,R,L 
 

Restart: 

tijdens de 3e muur na tel 32  
 

Big finish: dans muur 8 t/m tel 14. Verander tellen 7&8 left chasse in: 

shuffle ½ draai linksom L,R,L (12) 
 


