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Catagorie Advance. 
Dans D

Samba Huh
Choreograaf : Darren (Daz) Bailey
Soort dans : 2 wall line dance
Aantal tellen : 64
Muziek : “Mujer Latina”  door Thalia

Step right, Rock back, Recover, Step left, Rock back, Recover, Volta step x4 making full turn right 
1&2 RV stap naar rechts, LV rock naar achter, gewicht terug op RV
3&4 LV stap naar links, RV rock naar achter, gewicht terug op LV
5&6& Maak ¼ draai rechts en RV stap voor, LV sluit naast RV, maak ¼ draai rechts en RV stap voor,

LV sluit naast RV
7&8 Maak ¼ draai rechts en RV stap voor, LV sluit naast RV, maak ¼ draai rechts en RV stap voor

Step left, Rock back, Recover, Step right, Rock back, Recover, Volta step x4 making full turn left
1&2 LV stap naar links, RV rock naar achter, gewicht terug op LV
3&4 RV stap naar rechts, LV rock naar achter, gewicht terug op RV
5&6& Maak ¼ draai links en LV stap voor, RV sluit naast LV, maak ¼ draai links en LV stap voor,

RV sluit naast LV
7&8 Maak ¼ draai links en LV stap voor, RV sluit naast LV, maak ¼ draai links en LV stap voor

Rock forward, ½ Turn right, Left shuffle forward, Rock forward, ½ Turn right, Left shuffle forward
1&2 RV rock naar voren, gewicht terug op LV, maak ½ draai rechtsom en RV stap naar voren
3&4 LV stap naar voren, RV sluit naast LV, LV stap naar voren
5&6 RV rock naar voren, gewicht terug op LV, maak ½ draai rechtsom en RV stap naar voren
7&8 LV stap naar voren, RV sluit naast LV, LV stap naar voren

Rock and cross right, Rock and cross left, Step right step, Shimmy or shake
1&2 RV rock naar rechts, gewicht terug op LV, RV kruis over LV
3&4 LV rock naar links, gewicht terug op RV, LV kruis over RV
5,6 RV stap naar rechts, LV sluit aan naast RV
7&8 Schud je schouders (3x)

Samba diamond making a full turn left
1&2& LV kruis over RV, RV stap schuin  achter, LV stap achter, RV hef knie en maak ¼ draailinksom
3&4 RV kruis achter LV, LV stap schuin voor, maak ¼ draai linksom en RV stap rechts opzij
5&6& LV kruis over RV, RV stap schuin  achter, LV stap achter, RV hef knie en maak ¼ draailinksom
7&8 RV kruis achter LV, LV stap schuin voor, maak ¼ draai linksom en RV stap rechts opzij 

Cross and side x4 with hitch, Cross and side x4
1&2& LV kruis over RV, RV stap opzij, LV kruis over RV, RV stap opzij
3&4& LV kruis over RV, RV stap opzij, LV kruis over RV, RV hef knie
5&6& RV kruis over LV, LV stap opzij, kruis RV over LV, LV stap opzij 
7&8 RV kruis over LV, LV stap opzij, RV kruis over LV

Touch and step back 4x, Touch forward, Side, Cross, Right and left 
1&2& LV tik teen naar voren, LV sluit naast RV, RV tik teen naar voren, RV sluit naast LV
3&4 LV tik teen naar voren, LV sluit naast RV, RV tik teen naar voren
5&6 RV tik teen naar voren, RV tik teen naar rechts, RV stap naar voren
7&8 LV tik teen naar voren, LV tik teen naar rechts, LV stap naar voren

Rock forward, Recover, Shuffle with ¼ turn right, Rock forward, Recover, Shuffle with ½  turn left
1,2 RV rock naar voren, gewicht terug op LV
3&4 Maak ¼ draai rechtsom en RV stap rechts opzij, LV sluit naast RV, RV stap rechts opzij
5,6 LV rock naar voren, gewicht terug op RV
7&8 Maak ¼ draai linksom en LV stap links opzij, RV sluit naast LV, maak ¼ draai linksom en

LV stap naar voren
(start de volgende muur met een ¼ draai rechtsom en stap met RV naar rechts)

Begin opnieuw!


