
Sms Is A Great Thing (Februari 2018)
Choreografie: Tonnie Vos
Soort dans: 2 Wall Line Dance
Niveau: Easy Intermediate
Tellen: 32 counts
Intro: 18 tellen

Step right, touch,step left, touch,
chassé right, touch, step left, touch, 
step right, touch, chassé left
1 RV stap rechts opzij 
& LV tik naast RV 
2 LV stap links opzij
& RV tik naast LV
3 RV stap rechts opzij
& LV naast RV 
4 RV stap rechts opzij
& LV tik naast RV
5 LV stap links opzij 
& RV tik naast LV 
6 RV stap rechts opzij 
& LV tik naast RV
7 LV stap links opzij
& RV naast LV 
8 LV stap links opzij

Step fw, touch bkw,recover, kick fw, 
coasterstep, step fw, ½ pivot right, 
shuffle fw
1 RV stap voor 
& LV tik achter RV 
2 LV stap achter 
& RV schop naar voor
3 RV stap achter 
& LV naast RV 
4 RV stap voor #
5 LV stap voor 
6 RV+LV ½ draai rechtsom (6:00)
7 LV stap voor 
& RV naast LV 
8 LV stap voor

Muziek: sms
Artiest: Conny Lee
Website : www.kgcountrydancers.nl

2x ½ shuffle turn left, mambo fw, 
coasterstep
1 RV ¼ linksom 
& LV naast RV 
2 RV ¼ linksom, stap achter (12:00)
3 LV ¼ linksom  
& RV naast LV 
4 LV ¼ linksom, stap voor (6:00)
5 RV rock voor  
& gewicht terug op LV 
6 RV stap naast LV
7 LV stap achter 
& RV naast LV 
8 LV stap voor

Point, touch, point, behind, side, cross, 
point, touch, point, behind, side, cross
1 RV tik teen rechts opzij 
& RV tik teen naast LV 
2 RV tik teen rechts opzij
3 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap links opzij 
4 RV stap gekruist over LV
5 LV tik teen links opzij 
& LV tik teen naast RV 
6 LV tik teen links opzij
7 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap rechts opzij 
8 LV stap gekruist over RV

# Bridge en restart 3de muur na 12 tellen 
    LV stap voor, RV tik naast LV 
    begin de dans opnieuw.

    Bridge na de 5de muur 
    RV stap voor, LV naast RV 
    en begin de dans opnieuw


