
Firetwister   Dansnummer: 395 
  
Country   :Four wall line dance 
Choreografie  :Big Ed 
Muziek   :The Fireman - George Strait 
Niveau   :1 - 2              
Tempo   :144 BPM 
Tellen   :64 

 
 
  
1 t/m 8         traveling sugarfoot, sidekick, vine left 
1                    LV draai hak rechts en RV teentik naast LV (hak uit),  
2                    LV draai tenen rechts en RV haktik naast LV (tenen uit) 
3    +    4              herhaal 1 + 2 
5  t/m  8          RV schop rechts opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV 
  
9 t/m 16       traveling sugarfoot, sidekick, turning vine right 
1                    RV draai hak links en LV teentik naast RV (hak uit) 
2                    RV draai tenen links en LV haktik naast RV (tenen uit)     
3    +    4              herhaal 1 + 2 
5  t/m  8         LV schop links opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV stap voor (3.00) 
  
17  t/m 32          herhaal   1 t/m 16  (je eindigt dan op 6.00) 
   
33 t/m 40     2x pivotturn left (optie 1 t/m 4 electric rock) , turning vine right 
1  t/m  4         RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom 
                       (optie: RV stap voor,r ock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV) 
5  t/m  8         RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV teentik naast RV (9.00) 
  
41 t/m 48     pivotturn right, step fwd, hold, traveling pivot, run fwd 
1  t/m  4         LV stap voor, RV + LV draai ½ rechtsom (3.00), LV stap voor, rust 
5    +    6              draai op LV ½ linksom en RV stap achter, draai op RV ½ linksom  en LV stap voor (3.00) 
7    +    8              RV stap voor, LV stap voor    
  
49 t/m 56     scissorstep, hold (right and left) 
1  t/m  4         RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV stap gekruist over LV, rust 
5  t/m  8         LV stap links opzij, RV sluit aan, LV stap gekruist over RV, rust 
  
57 t/m 64     pivotturn left, stap fwd, hold, traveling pivot, step fwd, hold 
1  t/m   4         RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom (9.00), RV stap voor, rust  
5     +    6             draai op RV ½ rechtsom en LV stap achter, draai op LV ½ rechtsom en RV stap voor (9,00) 
7     +    8             LV stap voor, rust 
 
Begin opnieuw 
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