
Blinded by Beauty
Choneograaf . Nie[s Poulsen
Type dans : Two wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen '.32

Muziek " "Better Off' Ryland James
lntro : 1 tel.. t 2sec. vanaf het begin

BACK ROCK. 1I2 L. tsACK ROCK. ï/4 R.
BEHIND SWEEP. BEHIND SIDE CROSS
HIïCH íI8 L. RUHS
1 RV rock achter
2 L\l gewicht terug

RV 112 draai linksom, stap achter
LV rock achter
RV gewicht terug
LV 114 draai rechtsom, stap opzij
RV kruis achter" LV sweep

kruis achter
stap opzij
kruis voor, RV hitch 1/8 linksom
'ren'voor [:30)
'ren'voor
'ren voor

LV stap voor
l12draai rechtsom, gewicht RV
LV ll2draai rechtsom, stapachter
RV stap achter, LV sleep bij
LV stap ae}ter
RV sluit
LV stap vmr
RV stap voor, LV sleep bij

kruis voor
1/8 linksom, stap opzij (6:00)
rock achter
gewicht terug
stap opzij ***Restart Punt

kruis achter
stap opzij
stap opzij
kruls achtel RV sweep
kruis achter
stap opzii
kruis voor
grote stap opzri, RV sleep b'rj
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&LV
aRV
6LV
&RV
aLV
7RV
BLV
aRV
1LV

5 RV 1!4 draat rechtsorn stap voor
stap voor
stap voor
114 draai rechtsom. stap opzij
lock voor
114 draai rechtsom, stap achter
stap achter. LV sweep
kruis achter
stap opzij
kruis voor, RV sweep

JAZZ BOX SIfVEEP 1í8 R. JAZZ BOX
SWEEP 1/8 R. ROCK FWD. FULL TURN
BACK
2 RV kruís voor
& LV '118 draai rechtsom, stap achten

RV stap opzij (4:30)
LV kruis voor, RV sweep
RV kruis voor
LV 1/8 draai rechtsom, stap achter
RV stap opzij (6:0t)))
LV kruis voor, RV sweep
RV rock voor
LV gewicht terug
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,1 RV
&LV
aRV
2LV
3RV
&LV
aRV
4LV

6 l_v
aRV
7LV
8RV
aLV

8RV
aLV
Optie:
aRV
8LV
&Rv
aLV

1í2 draar rechtsom, stap voor
1 2 draat rechtsorn. stap achter

1/2 draai rechtsorn. stap voor
't/2 draai rechtsom. stap ackter
1/2 draai rechtsom" stap voor
'l/2 draai rechtsam. stap achter

RESTARï ln de 4e muur na tel 16 {12:0t}}

EINDE: dans Um tel 25, vertraag je
stappen op de muziek en eindig met tel 29
(12:00)

STEP TURN TURN" BACK SLIDE,

I


