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Choreograaf :  Stefano Civa & Johnny Rossato
32 tellen  2 muren dans 3 bruggen intro + final
Muziek : “Thelma and Louise”  by  Anna Bergendahl
dans start na 16 tellen

Intro
Step R diagonal, stride L, step L back diagonaal, stride R
1-4  Rv grote stap R diagonaal voor, sleep Lv bij
5-8  Lv grote stap L diagonaal achter, sleep Rv bij

Step R ½ turn right, stride L, hold 4x
1-4  draai ½ over R  Rv stap voor, sleep Lv bij
5-8  rust 4 tellen

Step R diagonal, stride L, step L back diagonal, stride R
1-4  Rv grote stap R diagonaal voor, sleep Lv bij
5-8  Lv grote stap L diagonaal achter, sleep Rv bij

Step R ½ turn right, stride L, hold 4x
1-4  draai ½ over R  Rv stap voor, sleep Lv bij
5-8  rust 4 tellen

Choreo

Step R fwd diagonally, scuff, step L fwd diagonally, scuff, vine to the Right ¼ R, hold, step L fwd,
½ turn R, step L to side ¼ R, flick R, stomp R, flick L, stomp L
1&2&  Rv stap R diagonaal voor, Lv scuff, Lv stap L diagonaal voor, scuff Rv
3&4&  Rv stap zij, kruis Lv achter Rv, draai ¼ over R Rv stap voor, rust
5&6  Lv stap voor, draai ½ over R, draai ¼ over R  Lv stap zij
&7&8  Rv flick, Rv stamp, Lv flick, Lv stamp

Jazz box ½ R, step lock step, point, cross, point, cross, heel switches
1&2  kruis Rv over Lv, draai ¼ over R  Lv stap achter, draai ¼ over R  Rv stap voor
3&4  Lv stap voor, Rv lock achter Lv, Lv stap voor
5&6&  R teen tip zij, Rv kruis over Lv, L teen tip zij, Lv kruis over Rv
7&8&  R hiel voor en terug,  L hiel voor en terug

Rumba box back R and L, Monterey with swivel, stomp up
1&2  Rv stap zij, Lv sluit naast Rv, Rv stap achter
3&4  Lv stap zij, Rv sluit naast Lv, Lv stap achter
5&6&  tik R teen opzij met swivel hiel, draai ½ over R Rv stap naast Lv, tik L teen zij met swivel hiel, Lv 

 stap naast Rv
7&8  tik R teen opzij met swivel hiel, draai ½ over R  Rv stap naast Lv, Lv stamp op

Rumba box L fwd, kick R twice, step R back, rock step ½ turn L, step L ½ turn L, flick stomp R, 
flick, stomp L
1&2  Lv stap zij, Rv sluit naast Lv, Lv stap voor
3&4  Rv kick 2x voor, Rv stap achter
5&6  Lv rock voor en draai ½ over L, gewicht terug op Rv, draai ½ over L  Lv stap voor
&7&8  Rv flick, Rv stamp, Lv flick, Lv stamp

Herhaal



Brug 1 : na 28 tellen van muur 1 (op 6.00) en na 28 tellen van muur 4 (op 12.00)                                     2

Stomp L, hold 3x
1-4  Lv stamp, 3 tellen rust

Brug 2 :  na de 6de muur (op 12.00)                                                                                                                 

Step R diagonal, stride L, step L back diagonal, stride R
1-4  Rv grote stap R diagonaal voor, sleep Lv bij
5-8  Lv grote stap L diagonaal achter, sleep Rv bij

Step R  ½ turn right, stride L, hold 4x                                                                                                           
1-4  draai ½ over R Rv grote stap voor, sleep Lv bij
5-8  rust 4 tellen

Step R diagonal, stride L, step L back diagonal, stride R
1-4  Rv grote stap R diagonaal voor, sleep Lv bij
5-8  Lv grote stap L diagonaal achter, sleep Rv bij

Step R back, stride L, step R back, stomp feet, hold 3x
1-3  Rv grote stap achter, sleep Lv bij, 
4-5  Rv grote stap achter, Lv stamp
6-8  rust 3 tellen

Final : in de 8ste muur de laatste 8 tellen aanpassen door :

Rumba box L fwd, kick R twice, step R back, rock step ½ turn L, step L back, flick, stomp R
1&2  Lv stap zij, Rv sluit naast Lv, Lv stap voor (6.00)
3&4  Rv kick 2x voor, Rv stap achter (6.00)
5&6  Lv rock voor en draai ½ over L, gewicht terug op Rv, Lv stap achter (12.00)
7-8  Rv flick, Rv stamp 
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