
Love is a game

Choreograaf : Robbie McGowan Hickie
Soort dans : 4 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 64 (+ 4 tellen tag)
Muziek : “Love is a game” door Mark Medlock & Dieter Bohlen
Intro : start 4 tellen na heavy beat

Right side rock, & Left side rock ¼ turn right, ½ Turn right, ¼ Turn right, Left cross shuffle

Side step right, Slide, Ball-cross, Chasse left, Back rock, Step forward

Forward rock, Left coaster step, Forward rock, Touch back, Reverse pivot ¾ turn right

Left side rock, & Right side rock ¼ turn left, ½ turn left, ¼ turn left, Right cross shuffle

Left side rock ¼ turn right, Left shuffle forward, Forward rock, Right coaster heel

& Cross, Side step right, Left sailor step, Cross, Side step left, Right sailor ¼ turn right

Step forward, Scuff-ball-step, Scuff, Cross, Back & cross, Unwind ½ turn right

Back rock, Right shuffle forward, Forward rock, Left sailor cross ½ turn left

Tag van 4 tellen: Side rock, Back rock (aan het eind van de vijfde muur op 03:00 uur)

1-2 RV rock naar rechts,gewicht terug op LV
& 3-4 RV sluit aan naast LV, LV rock naar links, gewicht terug op RV en draai ¼ naar rechts
5-6 maak ½ draai naar rechts en stap LV naar achter, maak ¼ draai naar rechts en stap RV naar rechts
7&8 LV kruis over RV, RV stap naar rechts, LV kruis over RV (12:00 uur)

1-2 RV maak lange stap naar rechts, LV sleep naast RV (gewicht blijft op RV)
&3 LV stap op bal van voet naar links en iets naar achter, kruis RV over LV
4&5 LV stap naar links, RV stap naast LV, LV stap naar links
6-8 RV rock naar achter, LV rock naar voren (gewicht terug op LV), RV stap naar voren

1-2 LV rock naar voren, RV rock naar achter (gewicht terug op RV)
3&4 LV stap naar achter, RV stap naast LV, LV stap naar voren
5-6 RV rock naar voren, LV rock naar achter (gewicht terug op LV)
7-8 RV tik achter aan, maak ¾ draai naar rechts (gewicht op RV) (09:00 uur)

1-2 LV rock naar links, gewicht terug op RV
&3-4 LV sluit aan naast RV, RV rock naar rechts, gewicht terug op LV en draai ¼ naar links
5-6 maak ½ draai naar links en stap RV naar achter, maak ¼ draai naar links en stap LV naar links
7&8 RV kruis over LV, LV stap naar rechts, RV kruis over LV (09:00 uur)

1-2 LV rock naar links, gewicht terug op RV en draai ¼ naar rechts ( 12:00 uur)
3&4 linker shuffle naar voren LV,RV.LV
5-6 RV rock naar voren, LV rock naar achter (gewicht terug op LV)
7&8 RV stap naar achter, LV stap naast RV, RV tik hak diagonaal rechts voor

&1-2 RV stap iets naar achter naast LV, LV kruis over RV, RV stap naar rechts
3&4 LV kruis achter RV, RV stap naast LV, LV stap naar links (lichaam diagonaal naar links gedraaid)
5-6 RV kruis over LV, LV stap naar links
7&8 zwaai/kruis RV achter LV, maak ¼ draai naar rechts en stap LV naast RV, RV stap naar voren

1-2 LV stap naar voren, RV veeg over vloer naar voren en hef knie (03:00 uur)
&3-4 RV stap terug op bal van voet, LV stap naar voren, RV veeg over vloer naar voren
5-6 RV kruis over LV, LV stap naar achter
&7 RV spring/stap op bal van voet diagonaal rechts naar achter, LV kruis over RV
8 RV + LV draai ½ naar rechts (gewicht op LV) (09:00 uur)

1-2 RV rock naar achter, LV rock naar voren (gewicht terug op LV)
3&4 rechter shuffle naar voren RV,LV,RV
5-6 LV rock naar voren, RV rock naar achter (gewicht terug op RV
7&8 LV kruis achter RV en maak ½ draai linksom, RV stap naast LV, LV kruis over RV

1-4 RV rock naar rechts, gewicht terug op LV, RV rock naar achter, gewicht terug op LV
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