
Rodeo Princes
Choreografie : Jo Thompson & Tim Szymanski
Soort : partnerdans
Niveau : beginner
Tellen : 32
Tempo : 120 tellen/min (polka)
Muziek : Rodeo Princess - Vern Gosdin / José Cuervo - Kimber Clayton

My Baby Thinks She's A Train - Dean Brothers

Partners beginnen met de gezichten naar elkaar gewend, heer aan de binnenzijde.
Beide handen worden vastgehouden.
De polka-step komt overeen met een shuffle of een triple.

Polka promenade twice progressing line of dance
1&2 Draai het lichaam iets in de dansrichting, beide handen vast

polka-step voor / heer start met LV, dame start met RV
3&4 Laat voorste handen los en draai het lichaam iets van elkaar af

polka-step voor / heer met RV, dame met LV
5 t/m 8 herhaal 1 t/m 4

Vine & touch, wrap & triple
9 Draai het lichaam weer naar elkaar, pak beide handen weer vast,

stap zijwaarts / heer met LV, dame met RV
10 Stap gekruist achter / heer met RV, dame met LV,
11 stap opzij / heer met LV, dame met RV
12 Tik met teen / heer RV naast LV , dame LV naast RV
13  heer stap met RV rechts opzij en brengt LH (samen met RH van dame) tussen hen in,

dame stap LV links opzij met ¼ draai linksom
14 heer stap met LV gekruist voor RV en brengt de LH over het hoofd van de dame,

dame stap met RV voor met ¼ draai linksom (begin aan de ‘wrap’)
15&16 stap op de plaats / heer RV – LV – RV, dame LV – RV – LV

(Beiden draaien hierbij langzaam linksom in de dansrichting en eindigen in de ‘wrap’)

Closed position polka turns progressing line of dance
17&18 heer laat LH van de dame los, dame brengt haar LH naar de R-schouder van de heer

(optie: dame doet een hairbrush voor de hand naar de schouder gaat)
Beiden nemen de normale danspositie aan; dame start met RV de polka-step,
heer start met LV de polka-step, beiden met ½ draai rechtsom

19&20 heer start de polka-step met RV, dame met LV, beiden met ½ draai rechtsom
21 t/m 24 herhaal 17 t/m 20

Weave 4, step, shoulder roll to face and rejoin
25 stap opzij / heer met LV naar links, dame met RV naar rechts
26 Draai het lichaam iets in de dansrichting,

stap gekruist / heer RV voor LV, dame LV voor RV
27 Partners kijken elkaar aan:

stap opzij / heer met LV naar links, dame met RV naar rechts
28 tap gekruist / heer RV achter LV, dame LV achter RV
29 stap opzij / heer met LV en ¼ draai links, dame met RV en ¼ draai rechtsom,

Dit is het begin van de schouderrol, tijdens de draai blijft de voet op de plaats waar hij nu is
30. stap voor / heer met LV en ¼ draai links, dame met RV en ¼ draai rechtsom,

De voorste handen blijven vast en beiden draaien hier onderdoor, de achterste handen los laten.
31 breng gewicht terug / heer op LV, dame op RV,

Beiden draaien ¼ door met het gezicht tegen de dansrichting in, handen zakken tot middelhoogte
32 s tap voor met ¼ draai / heer met RV, dame met LV

neem de starthouding aan

Begin opnieuw en veel plezier


