Dueling Dancers
Choreografie: Christophe Lacourt
1-Wall Contra-Linedance – 32 Tellen – Beginner
Muziek: Buck Owens/Roy Clarck – Dueling Banjo`s

De tegenover elkaar staande dansers wisselen elkaar af.
Als de dames en heren in aparte rijen staan beginnen de dames.
Bij tel 32 wijzen de dames met hun wijsvingersnaar de tegenoverstaande danser met nne “YOU”roep om de
Dans door te geven. De 12de keer beginnen alle dansers samen te dansen.

HEEL, HEEL, SWITCH, HEEL SWITCH,HEEL SWITCH, VAUDEVILLE STEP,VAUDEVILLE STEP
1
RV tik hak voor
&2
& RV stap naast LV – LV tik hak voor
&3
& LV stap naast RV – RV tik hak voor
&4
& RV stap naast LV – LV tik hak voor
&5
& LV kleine stap achter – RV kruis over LV
&6
& LV stap schuin links achter – RV tik hak schuin rechts voor
&7
& RV kleine stap achter – LV kruis over RV
&8
& RV kleine stap achter – LV tik hak schuin links voor

TOGETHER, STOMP,STOMP,CLAP THIGH, CLAP THIGH, CLAP, THIGH,
PIVOT ½ TURN, STOMP, TOGETHER, STOMP TOGETHER,STOMP TOGETHER
&
LV stap naast RV
9-10 RV stomp naast LV – RV stomp naast LV
11
Met R-hand op je rechterbeen slaan
&
Met L-hand op je linkerbeen slaan
12
Met R-hand op je rechterbeen slaan
13-14 RV stap voor – LV&RV ½ draai L-om
15-16 RV stomp naast LV & LV stomp naast RV & RV stomp naast LV

SIDE,SIDE,CLAP,IN,IN,KICK,KICK,KICK-BALL-CHANGE
&17 & RV kleine stap rechts - LV kleine stap links
18
Klap
&19 & RV stap terug naar midden – LV stap terug naar midden
20
Klap
21-22 RV kick voor – RV kick voor
23&24 RV kick voor & RV stap naast LV & LV stap naast RV

HEEL, HEEL,SWITCH,HEEL SWITCH, CLAP, PIVOT ½ TURN,STOMP, HOLD
25
RV tik hak voor
&26 & RV stap naast LV – LV tik hak voor
&27 & LV stap naast RV – RV tik hak voor
28
Klap
29-30 RV stap voor – LV&RV ½ draai L-om ( gew. op LV)
31-32 RV stomp naast LV – Rust
Begin opnieuw

