
The Gravy                     Dansnummer: 488 
  
Country  :Four wall line dance 
Choreografie :Janet Martin 
Muziek  :Good Brown Gravy – Joe Diffie 
Tempo  :144 BPM 
Niveau  :2 
Tellen  :86 
2

e
 vertaling :Huib van der Veen 

 
  
1  t/m  8      Modd. Rhythm steps 
1  t/m  4     RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV haktik voor, LV teentik naast RV 
5  t/m  8     LV stap opzij, RV teentik naast LV, RV haktik voor, RV teentik naast LV 
  
9  t/m  16    herhaal 1 t/m 8 
  
17 t/m 24  Scuff, step fwd, heelsplit (right and left) 
1  t/m  4  RV schop hak over vloer, RV stap voor, RV + LV hakken spreid, RV+LV hakken sluit 
5  t/m  8      LV schop hak over vloer, RV + LV hakken spreid, RV+LV hakken sluit 
  
25 t/m 32  Scuff, step fwd, heelsplit, 2 x toestrut bkw 
1  t/m  4      RV scuff naar voor, RV stap voor, RV + LV hakken spreid, RV + LV hakken sluit 
5  t/m  8      LV stap achter op bal v. voet, LV zet hak neer, RV stap achter op bal v. voet, RV zet hak neer 
  
33 t/m 36  Sync. jumps bkw with hold and clap 
&  1, 2        & LV spring achter, RV tik aan naast LV, rust en klap 
&  3, 4        & RV spring achter, LV sluit aan naast RV, rust en klap 
  
37 t/m 48   Sidestep, drag with shimmy, tog. kick fwd, tog. stomp twice 
1  t/m  4       RV stap opzij, LV sleep in 2 tellen naast RV en schud de schouders, LV sluit aan 
5  t/m  8       RV stap opzij, LV sleep in 2 tellen naast RV en schud de schouders, LV sluit aan 
9  t/m  12     RV schop voor, RV sluit aan, LV stamp, RV stamp 
  
49 t/m 60   herhaal 37 t/m 48 
  
61 t/m 70   Toe-heel roll, electric rock, militaryturn 
1    +     2         RV + LV gewicht op bal v. voeten, buig kniëen, RV + LV leun voor en til hielen op 
3    +     4          RV + LV rol terug op de hielen, RV + LV tenen omhoog, (gewicht naar links) 
5  t/m  8       RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
9    +    10        RV stap voor, RV + LV draai ¼ linksom 
  
71 t/m 78  Slow charlestonkick 
1  t/m  8       RV schop voor, rust, RV stap achter, rust, LV teentik achter, rust, LV stap voor, rust 
  
79 t/m 86   Slow charlestonkick end with touch tog. 
1  t/m  8        RV schop voor,rust, RV stap achter,rust, LV teentik achter,rust, LV stap voor,RV tik aan naast LV  
 
Begin opnieuw 
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