BREAKING HORSES
Choreograaf : Mercè Orriols augustus 2017
64 tellen
2 muren dans
Muziek : “Horses and hearts” by Dustin Evans cd: Getting on with my live
Intro 64 tellen
Right diagonal step lock step, scuff, left diagonal step lock step, touch
1-2 Rv stap R diagonaal voor, Lv lock achter Rv
3-4 Rv stap R diagonaal voor, Lv scuff voor
5-6 Lv stap L diagonaal voor, Rv lock achter Lv
7-8 Lv stap L diagonaal voor, tip Rv naast Lv
Right and left toe strut, right coaster step, scuff
9-10 zet R teen achter, zet R hiel neer
11-12 zet L teen achter, zet L hiel neer
13-14 Rv stap achter, Lv stap naast Rv
15-16 Rv stap voor, Lv scuff voor
Left step lock step forward, scuff, step ½ turn left, step, scuff
17-18 Lv stap voor, Rv lock achter Lv
19-20 Lv stap voor, Rv scuff voor
21-22 Rv stap voor, draai ½ over links (gewicht op Lv) 6.00
23-24 Rv stap voor, Lv scuff voor
Side, together, right toe strut ½ turn right, left scissor cross, hold
25-26 Lv stap zij, Rv sluit naast Lv
27-28 R teen zij, draai ½ over rechts en zet R hiel neer 12.00
29-30 Lv rock zij, Rv stap een beetje achter
31-32 kruis Lv over Rv, rust
Weave right, kick side, touch, kick forward, touch
33-34 Rv stap zij, kruis Lv achter Rv
35-36 Rv stap zij, kruis Lv over Rv
37-38 Rv kick zij, tik Rv naast Lv
39-40 Rv kick voor, tik Rv naast Lv
Right rumba box
41-42 Rv stap zij, Lv sluit naast Rv
43-44 Rv stap voor, tik Lv naast Rv
45-46 Lv stap zij, Rv sluit naast Lv
47-48 Lv stap achter, rust

Toe strut ½ turn right (2x), right coaster step, hold
49-50 zet R teen achter, draai ½ over rechts zet R hiel neer
51-52 zet L teen voor, draai ½ over rechts zet L hiel neer 12.00
53-54 Rv stap achter, Lv stap naast Rv
55-56 Rv stap voor, rust
Left toe strut forward, toe strut ½ turn left, coaster step, scuff
57-58 zet L teen voor, zet L hiel neer
59-60 zet R teen voor, draai ½ over links zet R hiel neer 6.00
61-62 Lv stap achter, Rv stap naast Lv
63-64 Lv stap voor, Rv scuff voor
Start opnieuw
Brug : op einde van de 4de muur (start op 12.00)
Right grapevine and hook, turn ¼ left, hook behind, turn ¼ left, hook over
1-2 Rv stap zij, kruis Lv achter Rv
3-4 Rv stap zij, hook Lv achter
5-6 draai ¼ over links Lv stap voor, hook Rv achter
7-8 draai ¼ over links stap Rv achter, hook Lv voor 6.00
Left grapevine, right rocking chair
9-10 Lv stap zij, kruis Rv achter Lv
11-12 Lv stap zij, Rv scuff voor
13-14 Rv rock voor, gewicht terug op Lv
15-16 Rv rock achter, gewicht terug op Lv

