
Burning Love   
 
Country  : Four wall line dance 
Choreografie : Christian Sildatke 
Muziek  : Burning Love – Wynonna  
                   Burning Love – The Deans    
    Burning Love – Elvis Presley 
    Burning Love – Travis Tritt 
Niveau  : 2 
Tempo  : 150 BPM 
Tellen  : 32  
2

e
 Vertaling : Huib van der Veen 

 
 
 
1  t/m  8  chassé right, rockstep bkw, chassé left, rockstep bkw 
1  t/m  4          RV stap re-opzij, & LV sluit aan bij RV, RV stap re-opzij, LV stap achter, rock terug op RV 
5  t/m  8          LV stap li-opzij, & RV sluit aan bij LV, LV stap li-opzij, RV stap achter, rock terug op LV 
 
9  t/m  16       traveling sugarfoot, 2x kick fwd, reverse kick ball step 
1   +    2          draai op bal.v LV hak rechts naar buiten RV teentik naast LV, draai op hak.v LV tenen re- naar buiten  RV haktik  

naast LV 
3   +    4          draai op bal.v LV hak rechts naar buiten RV teentik naast LV, draai op hak.v LV tenen re- naar buiten  RV haktik  

naast LV 
5  t/m  8          RV schop voor, RV schop voor, RV schop achter, & RV zet naast LV, LV stap voor 
 
17 t/m 24       traveling pivot, slow split, heel bounces, step 
1   +    2          RV stap ½ li-om naar achter LV draai mee draai door ½ op RV, LV stap voor 
3   +    4          RV stap iets schuin re-voor, LV stap iets schuin li-voor 
& 5 & 6          & LV+RV til hakken van de vloer (zak iets door de knieën), hakken terug, & hakken van de vloer, hakken terug  

op de vloer 
& 7 +  8          & hakken van de vloer, hakken terug op de vloer, LV stap voor 
 
25 t/m 32       rockstep fwd, ¾ tripple turn right, chasse ¼ turn right, kick ball cross 
1   +    2          RV stap voor, rock terug op LV 
3   &   4          RV stap ¼ re-om op de plaats, & LV sluit aan bij RV, RV stap ¼ re-om op de plaats 
5   &   6          LV stap ¼ rechtsom li-opzij, & RV sluit aan bij LV, LV stap li-opzij 
7   &   8          RV schop voor, & RV zet naast LV, LV stap gekruist over RV 
 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
Aangesloten  bij  St.dcwd   
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