WALK IN THE ROOM (Bastiaan van Leeuwen)
64 tellen, 2- muur line dance, gevorderden
Muziek: Walk in the room (Barbados)
Intro: 16 tellen
1-8: cross, step back,beside,,step fwd, scuff L, mambo step L
1-2&: stap met RV gekruist over LV, stap achterwaarts met LV en zet RV naast LV
3-4: LV stap voor , scuff RV voorwaarts
5-6: RV stap voor, scuff LV voorwaarts
7&8: wieg LV voor en herneem gewicht op RV, zet LV naast RV(gewicht op LV)
9-16:coaster cross, side, cross behind, shuffle ¼ turn L fwd, pivot ½ turn L
1&2: stap RV achter&zet LV naast RV, zet RV kruis over LV
3-4: stap LV naar links,, kruis RV achter LV
5&6: stap met LV ¼ draai links& sluit RV aan bij LV, stap LV voor(09:00)
7-8: stap RV voor, draai ½ links op beide voeten (03:00)
17-24:cross, step back,side shuffleR, cross, step back, shuffle ¼ turn L fwd
1-2: stap RV kruis over LV, LV stap achter
3&4: stap RV naar rechts &sluit LV aan bij RV, stap RV naar rechts
5-6: stap LV kruis over RV, RV stap achter
7&8: stap met LV ¼ draai links voor&en sluit RV aan bij LV, stap LV voor
25-32: skates R-L fwd, shuffle R fwd, shuffle L fwd
1-2: schuif RV diagonaal rechts voor, schuif LV diagonaal links voor
3&4: stap RV voor, sluit LV aan, stap RV voor
5-6: schuif LV diag. Links voor, schuif RV diag. Rechts voor
7&8: stap LV voor&sluit RV aan, stap LV voor
33-40: Toe strut ½ turn R, toe strut ½ turn R, rock back, recover, kickball cross
1-2: tik teen RV achter, draai ½ draai rechts terwijl je de hiel laat zakken(06:00)
3-4: tik teen LV voor, draai ½ draai rechts terwijl je de hiel laat zakken(12:00)
5-6: wieg op RV achter, herneem gewicht op LV
7&8: kick met RV voor& stap met RV naast LV, stap LV kruis over RV
41-48: Monterey turn ½ turn R, partial Monterey turn ¼ turnR, cross rock, recover
1-4: tik RV rechts, draai ½ draai rechts en zet RV naast L, tik LV links, zet LV naast RV(06:00)
5-6: tik RV rechts, draai ¼ draai rechts en zet RV naast LV(09:00)
7-8: wieg LV kruis over RV, herneem gewicht op LV
49-56: stomp, hold, behind side cross, side rock with stomp, recover, sailor sterp ¼ L
1-2: stamp LV naar links, rust
3&4: kruis RV achter LV&zet LV naast RV, kruis RV over LV
5-6: stamp LV naar links, herneem gewicht op RV
7&8: kruis LV achter RV(begin draai links), beëindig de 1/4 draai: ( stap RV naast LV), stap LV voor(06:00)
57-64: jazz box touch, step fwd, pivot ½ turn R, step fwd, pivot ½ turn R
1-4: stap RV kruis over LV, stap LV achter, stap met RV naar rechts, tik LV naast RV
5-8: stap LV voor, pivot draai ½ rechts, stap LV voor, pivot draai ½ rechts (06:00)
Brug : einde muur 1(06:00)
1-4: stap LV kruis over RV, stap RV achter, stap LV naar links, tik RV naast LV(jazzbox touch)
5-8: stap RV voor , pivot draai 1/2 links, herhaal
9-12: tik RV voor, laat hiel zakken, tik LV voor, laat hiel zakken( toe struts)
Brug: eind muur 2 en muur 4 ( resp. 12:00 en 06:00)
1-4: stap LV kruis over RV, stap RV achter, stap LV naar links, tik RV naast LV(jazzbox touch
Restart: herneem de dans in muur 3 na tel 40 ( kick ball cross, 12:00)
EINDE: dans tot tel 26&27(rechtse shuffle voor) en voeg volgende stappen toe:
1-4: stap LV voor, draai pivot ½ rechts, stap LV voor, rust

