GO CRAZY
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Choreograaf: Strikes
deel A 32 tellen deel B 64 tellen 2 muren dans
Muziek: “Makin this boy go crazy” by Dylan Scott
ABB

ABB

ABB

intermédiare

B32 + finale

Deel A
Sect-1 Tripple step, hold, triple step, hold
1-2
Rv stap diagonaal R voor, Lv stap naast Rv
3-4
Rv stap diagonaal R voor, rust
5-6
Lv stap diagonaal L voor, Rv stap naast Lv
7-8
Lv stap diagonaal L voor, rust
Sect-2 Step side, scuff, step side, scuff, rock back, stomps
1-2
Rv stap zij, Lv scuff naast Rv
3-4
Lv stap zij, Rv scuff naast Lv
5-6
Rv rock achter en Lv kick voor, breng gewicht terug op Lv
7-8
Rv stamp op naast Lv, Rv stamp voor
Sect-3 Half turn, hold, toe strut ½ turn, coaster step, hold
1-2
draai ½ over L (gewicht op Lv), rust (6u)
3-4
draai ½ over L R teen achter, zet R hiel neer (12u)
5-6
Lv stap achter, Rv stap naast Lv
7-8
Lv stap voor, rust
Sect-4 Toe strut twice, kick, hitch, stomps
1-2
draai ½ over L R teen achter (6u), zet R hiel neer
3-4
draai ½ over L L teen voor (12u), zet L hiel neer
5-6
Rv kick voor, hitch R knie
7-8
Rv stamp achter, Lv stamp naast Rv
Deel B
Sect-1 Step, back, cross, hold, side rock, half turn, hold
1-2
Rv stap diagonaal R achter, Lv stap naast Rv
3-4
kruis Rv over Lv, rust
5-6
draai ¼ over L Lv rock voor (9u), breng gewicht terug op Rv
7-8
draai ½ over L Lv stap voor (3u), rust
Sect-2 right grapevine, side rock, half turn, hold
1-2
Rv stap zij, kruis Lv achter Rv
3-4
Rv stap zij, kruis Lv over Rv
5-6
draai ¼ over R Rv rock voor (6u), breng gewicht terug op Lv
7-8
draai ½ over R Rv stap voor (12u), rust

Go crazy
Sect-3 Vaudevilles, hook
1-2
kruis Lv over Rv, Rv stap zij
3-4
L hiel diagonaal L voor, Lv stap naast Rv
5-6
kruis Rv over Lv, Lv stap zij
7-8
R hiel diagonaal R voor, R hiel hook over L been
Sect-4 Step ¼ turn, hold, step turn, step ¼ turn, hold, stomp, hold
1-2
draai ¼ over R Rv stap voor (3u), rust
3-4
Lv stap voor en draai ½ over R (gewicht op Rv)(9u)
5-6
draai ¼ over R Lv stap zij (12u), rust
7-8
Rv stamp op naast Lv, rust
Sect-5 Tripple step, hold, rock step, half turn, hold
1-2
Rv stap voor, Lv stap naast Rv
3-4
Rv stap voor, rust
5-6
Lv rock voor, breng gewicht terug op Rv
7-8
draai ½ over L Lv stap voor (6u), rust
Sect-6 Side rock ¼ turn, half turn, hold, step ¼ turn, cross, hold
1-2
draai ¼ over R Rv rock zij (9u), breng gewicht terug op Lv
3-4
draai ½ over R Rv stap voor (3u), rust
5-6
Lv stap voor en draai ¼ over R (gewicht op Rv)(6u)
7-8
kruis Lv over Rv rust
Sect-7 Right grapevine, kick, hook, kick point
1-2
Rv stap zij, kruis Lv achter Rv
3-4
Rv stap zij, kruis Lv over Rv
5-6
Rv kick voor, hook Rv over L been
7-8
Rv kick voor, Rv tik achter
Sect-8 Toe strut ½ turn (2x), rock back jump, stomp, hold
1-2
draai ½ over R R teen achter (12u), zet R hiel neer
3-4
draai ½ over R L teen voor (6u), zet L hiel neer
5-6
Rv rock achter en Lv kick voor, breng gewicht terug op Lv
7-8
Rv stamp naast Lv rust
Finale
1-2
Rv grote stap achter, Lv stap naast Rv
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