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            Straight To Memphis
48 Counts (contra) 1 Wall Beginner/Intermediate Line Dance
Intro 8 Counts

Step Right,touch,step left,touch,mambo fwd,mambo
bkw
1   RV stap rechts opzij schud schouders
2   LV tik naast RV
3   LV stap links opzij schud schouders
4   RV tik naast LV
5   RV rock voor
&  LV rock terug
6   RV stap achter
7   LV rock achter
&  RV rock voor
8   LV stap voor

R shuffle fwd,L shuffle fwd,step pivot ½ turn L,run fwd
x3
1   RV stap voor
&  LV stap naast RV
2   RV stap voor
3   LV stap voor
&  RV stap naast LV
4   LV stap voor
5   RV stap voor
6   ½ draai linksom
7&8 3 kleine loop pasjes naar voor R<L<R

Step out Left,step out Right,swivel in
heels,toes,heels,tap R toe to right side x3,step left,step
right
1   LV stap uit naar links opzij
2   RV stap uit naar rechts opzij
3  Swivel beide hakken in  naar het midden
& Swivel beide tenen in naar het midden
4   Swivel beide hakken naar het midden
5&6 Tik teen 3x naar rechts opzij gewicht blijft op LV
7   LV stap links opzij (zwaai armen naar links)
8   RV stap rechts opzij (zwaai armen naar rechts)

Heel digs left right left,touch,step left,touch,step
right,touch,step back,heel dig,step,touch
1   LV dig hak voor
&  LV stap op de plaats
2   RV dig hak voor
&  RV stap op de plaats
3   LV dig hak voor
4   LV tik naast rechts
5   LV stap links opzij
&  RV tik naast LV en klap (klap op hand van partner)
6   RV tik rechts opzij
&  LV tik naast RV en klap( klap op hand partner)
7   LV stap achter
&  RV dig hak voor

8   RV stap voor
&  LV tik achter

Step bkw,heel dig,step,run x3,walk around ½
turn over left,shoulder x4
1   LV stap achter
&  RV dig hak voor
2   RV stap voor
3&4 3 loop pasjes naar voor L R L
5- 8 loop een ½ draai linksom R L R L

Op dit punt staat iedereen op 1 lijn schouder
aan schouder
 
Jazz box,cross step,side,back,cross behind
1   RV kruis over LV
2   LV stap achter
3   RV stap rechts opzij
4   LV stap voor

Je draait tegen de klok in om  je partner je
kijkt nog steeds naar je front muur
5   RV kruis over LV
6   LV stap links opzij
7   RV grote stap naar achter( je passert je
partner)
8   LV kruis achter RV

Je staat nu weer voor je partner
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