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2IVALL LIiYE DANCE

Right step fwd, Yztrrn right,coaster step,left step frvd,
Yzturn leftrbehind side cross
I RV stap voor
2 LV % draai rechtsom stap achter
3 RV stap achter
&, LV sluit naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 RV %draai linksom stap achter (12)
7 LV zwiep en kruis achter RV
& RV stap rechts opzij
8 LvkruisoverRV
Right sidertogether,lock step bkqside rockrÁturn left,
Left cross shuÍIle
I RV stap rechts opzlj
2 LV sluít naast RV
3 RV stap achter
&, LVkruisoverRV
4 RV stap achter
5 LV % draai linksom rock links opzij
6 RV gewicht terug
7 LVlauis overRV
& RV stap rechts opzij
8 LVkruisoverRV(9)
Monterey Yzturn right with holds,&rock step fwd,
ZxVzfirnright
I RV tikteen rechts opzij
2 Rust
& RV 7z draai rechtsom stap naast LV
3 LV tikteen tinks opzij
4-  Rust
& LVstapnaastRV
5 RV rock voor
6 LV gewichtterug
7 RV t/z draai rechtsom stap voor
8 LV Yz draai rechtsom stap achter
Rock step bkw,right kick ball step fwd,rock step
frvdrhipple step full turn right on the spot
I RV rock achter
2 LV gewichtterug
3 RV kick voor
&, RV stap op bal v/d voet naast LV
4 LV stap voor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 &8 hele draai rechtsom op de plaats R-L-R(3)
Crossrholdr& heel jack % turn leftrholdrside rockrrecoyer
with hitch,chasse left
I LV kruis overRV(lichaam rechts diag)
2 Rust
& RV Y4draai linksom stap achter
3 Tik hak diag. links voor
4 Rust
5 LVrock links opzij
6 RV gewicht terug ,hitch linker knie
7 LV stap links opzij
& RV sluit naast LV
8 LV stap links opzij(l2)
Rock step bkw,right kick ball cross,stomp,hold,sailor
cross % turn left
I Rvrock achter
2 LV gewichtterug

LIKE A HERO
16 COUNT INTRO

Slhpr toon
Dancers

3 RV kick diag.rechts voor
&. RV stap op bal v/d voet naast LV
4 LV lauis overRV
5 RV stamp rechts opzij
6 Rust
7 LV kruis achter RV met tÁ &aai linksom
& RV stap rechts opzij
8 LV kruis over RV
Side step right drag,left kick ball cross,side step
left,togethernshuffl e fwd
I RV grote stap rechts opzij(body diag.links
ge&aaid)
2 LV sleep naastRV
3 LV kick diag. links voor
& LV stap op bal v/d voet naast RV
4 RV kruis over LV
5 (draai body terug na 9 uur)LV stap links opzij
6 RV sluitnaastLV
7 LV stap voor
&, RV sluit naast LV
8 LV stap voor
Rock step frvd,right triple step % turn right
Rock step fwdrcoaster step
I RV rock voor
2 LV gewicht terug
3&4% draai rechtsom RL R
5 LV stap voor
6 RV gewichtterug
7 LV stap achter
&, RV stap naastlV
8 LV stap voor(6)

Tag: 16 tellen na het eind van de 2. muur (12)
Fwd rock&heelrholdr& rock frvd,shuffle Yzfiirn
right

l-2 RV rock voor, LV gewicht terug
&. RV stap achter
3 LV tik hak voor
4 Rust
& LV stap terug op de plaats
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV % draai rechtsom stap opzij
&, LV sluit naast RV
8 RV %draairechtsom
9-16 herhaal l-8

Tagz4 tellen na het eind van de 4o muur
Steprrivot Yztrrrn left x2
1-4 RV stap voor, % drazi linksom,RV stap voor, %
draai linksom

Muziek :Charlotte Perrelli
Titel :Hero
BPM :126
Tellen :64 + 2 tags lvan 16 en I van 4tellen
Choreograaf : Robbie McGowan Hickie
Bewerkt door: B.Beekers
Datum:16-18-20 Mei 2008
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