WTF (What The France)
Choreograaf
Soort Dans
Niveau
Tellen
Info
Muziek

:
:
:
:
:
:

Fred Whitehouse, Darren Bailey & Joey Warren
2 wall line dance
Advanced
64
120 Bpm - Intro 4 tellen
"Want To Want Me" by Jason Derulo (album: Want To Want Me)

Press Turn, ¼ Turn R Point x2, Side Rock Recover, Behind & Cross & Cross
1-2
RV tik opzij, RV (duw af) ½ rechtsom en stap voor,
3-4
LV ¼ rechtsom en tik opzij, LV ¼ rechtsom en tik opzij
&5-6
LV sluit, RV rock opzij, LV gewicht terug
7&8&1 RV kruis achter, LV stap opzij, RV kruis over, LV stap opzij, RV kruis over [12]
Walk x2, Boogie Walk x3, Rock Recover Sweep, Weave
2-3
LV ⅛ linksom en loop voor, RV ⅛ linksom en loop voor
4&
LV ⅛ linksom en loop voor met L heup opzij, RV ⅛ linksom en loop voor met R heup opzij
5-7
LV loop voor met L heup opzij, RV rock voor, LV gewicht terug en sweep RV achter
8&1
RV kruis achter, LV stap opzij, RV kruis over [6]
¼ Turn L Fwd, ½ Turn L Back Sweep, Sailor Step x2, Weave
2-3
LV ¼ linksom en stap voor, RV ½ linksom en stap achter en sweep LV achter
4&5-6&7 LV kruis achter, RV stap naast, LV stap opzij, RV kruis achter, LV stap naast, RV stap opzij
8&1
LV kruis achter, RV stap opzij, LV ⅛ rechtsom en stap voor [10.30]
Pivot ½ Turn R, ½ Turn R Back, Coaster Camel Walks x3, Run x3
2-3
L+R ½ draai rechtsom, LV ½ rechtsom en stap achter
4&5
RV stap achter, LV sluit, RV stap voor en duw L knie voor
6-7
LV stap voor en duw R knie voor, RV stap voor en duw L knie voor *
8&1
LV ren voor, RV ren voor, LV ren voor [10.30]
Hitch, ⅜ Turn L Down, ¼ Turn L Sailor, Twist x2, Cross, Back Out
2-3
RV hitch, LV ⅜ linksom en stap op de plaats [6]
4&5
LV ¼ linksom en kruis achter, RV stap naast, LV stap voor
6-7
L+R ½ draai rechtsom, L+R ½ draai linksom en sweep RV voor
8&1
RV kruis over, LV stap achter, RV stap opzij [3]
Cross, ¼ Turn L Back, ¼ Turn L Chassé, Step Side x2, Side Close Side
2-4
LV kruis over, RV ¼ linksom en stap achter, LV ¼ linksom en stap opzij met knieën naar buiten
&5
RV sluit met knieën naar binnen, LV stap opzij met knieën naar buiten
6-8
RV stap opzij (out), LV stap opzij (out), RV stap opzij met knieën naar buiten
&1
LV sluit met knieën naar binnen, RV stap opzij met knieën naar buiten
Hold, Ball Step (x2), Cross, Back, ¼ Turn L, Shuffle Fwd, Sweep
2&3
rust, LV sluit, RV stap opzij
4&5
rust, LV sluit, RV stap opzij
6-8&1
LV kruis over, RV stap achter, LV ¼ linksom stap voor, RV sluit aan, LV stap voor en sweep RV voor
Walk x2, Step Pivot ½ Turn L, ½ Turn L Back Sweep, Rock Back Knee Pop Recover, Walk
2-3
RV stap voor, LV stap voor
4&5
RV stap voor, R+L ½ draai linksom, RV ½ linksom en stap achter en sweep LV achter
6-8
LV rock achter en duw R knie voor, RV gewicht terug, LV stap voor
Begin opnieuw
Bridge:
e
e
e
Na de 2 , 4 en na de 6 muur 2x:
1-2&3-4 RV rock opzij, LV gewicht terug, RV sluit, LV rock opzij, RV gewicht terug
&5&6
LV sluit, RV tik opzij en duw heupen rechts, heupen links, RV stap opzij
&7&8
LV sluit, RV tik opzij en heupen rechts, heupen links, RV stap opzij
&1-2&3-4 LV sluit, RV rock opzij, LV gewicht terug, RV sluit, LV rock opzij, RV gewicht terug
&5-6
LV sluit, RV rock voor, LV gewicht terug
&7&8
RV sluit, LV stap voor, klap op gezichtshoogte, klap op gezichtshoogte
1-16: gebruik heupen
Tag + Restart:
e
e
e
Dans de 3 en 5 muur t/m tel 31 (tel 7 van 4 blok), dan:
8
LV ⅜ linksom en stap voor [6]
en begin opnieuw
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