
Pour Me 

Country  :Two wall line dance 
Choreografie :Holly Ruschman 
Muziek  :Pour Me 
Artiest  :Trick Pony CD: Step in Line Once More 
Tempo  :184 BPM 
Niveau   :1 
tellen  :64   

 
1  t/m  8  Sugarfoot, across, hold and clap ( right and left) 
1    +    2  RV teentik naast LV (hak wijst naar buiten), RV haktik naast LV (tenen wijzen naar buiten)  
3    +    4  RV stap gekruist over LV, rust en klap 
5    +    6  LV teentik naast RV (hak wijst naar buiten), LV haktik naast RV (tenen wijzen naar buiten) 
7    +    8  LV stap gekruist over RV, rust en klap  

9  t/m  16 Turning coasterstep (1/2 turn), hold ( right and left) 
1  t/m  4  draai op LV ½ linksom en RV stap achter, LV sluit aan, RV stap voor, rust 
5  t/m  8  draai op RV ½ rechtsom en LV stap achter, RV sluit aan, LV stap voor, rust 

17 t/m 24  Vine right, touch, jumping jack 
1  t/m  4  RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap rechts opzij, LV teentik naast RV 
5  t/m  7  RV + LV spring spreid, RV + LV spring kruis (LV over RV),RV + LV spring spreid,  
8   RV + LV: LV spring schuin links voor en RV spring achter (gewicht op RV)  

25 t/m 32  Step slide in pos. 5, end with toetouch 
1  t/m 4   LV stap voor, RV stap achter LV in 5e pos., LV stap voor, RV stap achter LV in 5e pos 
5  t/m 8   LV stap voor, RV stap achter LV in 5e pos., LV stap voor, RV teentik naast LV 

33 t/m 40  Full turn left bkw ( = 4x ¼ turn left with hold and clap) 
1  t/m 4   RV stap achter in ¼ draai linksom, rust en klap, LV stap voor in ¼ draai linksom, rust en klap 
5  t/m 8   RV stap voor in ¼ draai linksom, rust en klap, LV stap achter in ¼ draai linksom, rust en klap 

41 t/m 48  Step fwd into hipbumps, hold, hipbumps, hold 
1  t/m 4   RV stap voor en heupen voor, heupen achter, heupen voor, rust 
5  t/m 8   heupen achter, heupen voor, heupen achter, rust 

49 t/m 56  Slow mamborock, hold and clap ( right and left ) 
1  t/m 4   RV stap rechts opzij, rock terug op LV, RV sluit aan, rust en klap 
5 t /m 8   LV stap links opzij, rock terug op RV, LV sluit aan, rust en klap 

57 t/m 64  4 x 1/8 paddleturn left (= ½ turn left) 
1  t/m 4   RV stap voor in 5e pos. RV + LV draai 1/8 linksom, RV stap voor in 5e post, RV + LV draai 1/8 linksom 
5  t/m 8   RV stap voor in 5e pos. RV + LV draai 1/8 linksom, RV stap voor in 5e post, RV + LV draai 1/8 linksom 

Begin opnieuw 
 
 
Aangesloten bij  St.dcwd 
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