
A Miracle
Choreograaf
Bron
Type dans
Niveau
Tellen
BPM
Muziek

: Francien Sittrop
: DCWDA
: 2 Wall (NC2ST)
: lntermediate
: 32 (& 8 count tag)
:65
: Miracles by llse de Lange
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RV grote stap opzij
LV rock achter
RV gewicht terug
LV staD voor
RV lock achtêr
LV stap voor
% draai Íechtrsom, RV stap voor

% draai rechtsom, LV stap achter, RV
sweep achter
RV kruis achter
LV stap opzij
RV kruis achter
% draai linksom, LV stap vooÍ
% draai linksom, RV stap achter
% draai linksom, LV hitch (í2.00)

LV grote stap opzÍ
RV stap voof
LV siap voor
RV Íock voor
LV gewicht terug
% draai rechtsom, RV stiap \,ooÍ
% draai rcchtsom, LV 6tap achter

% draai rechtsom, RV grote stap opzii
LV kruis achter
% dÍaai rechtsom, RV stap voor (6.00)
LV step voor
'l draai rechtsom
LV stap opái
RV kruis achter

LV stap schuin vooÍ (1.30)
RV stao voor
% dÍeai linksoÍn, LV stap voor Cí.30)
RV roc* voor
LV gewicht terug
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rock opzï
gewicht lerug

stap achter, LV hook voor
rock opzij
gewicht teÍug
kruis achteÍ (6.00)
rock opzij
gewicht terug
kruis achter

% dreai Íêchtsom, RV gewicht terug
% draai rechtsom, LV stap achter
% draai Íechtsom, RV stap voor (9.00)
LV stap voor
% draai rechtsom, RV stap voor (3.00)
LV kruis achter

RV stap opzij
LV rock achter
RV gewicht teÍug
% draai linksom, LV stap vooÍ
(12.00)

32 RV stap voor
& Tz draailinksom, LV stap vooÍ (6.00)

Tao: Voeg na de 1", 2" en 4'muur de volgende 6
tellen toe:
BASIC NC X'I. STEPS FWD X2. FULL TURN R.
TOUCH BEHIND
1 RV stap opzij
2 LV roct achtêr
& RV gewicht teÍug
3 LV stiap opzij
4 RV rock achter
& LV gewicht teÍug

RV stap voor
LV staD voor
% dÍaai rechtsom, RV stap voor
% draai Íechtsom, LV stap voor
RV tik achteÍ

Om de dans de beëindigden dans ie na tel 16 &:
LV kfeine stap voor, RV kÍuis achter en maaky.
draai linksom (12.00)
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