SOBER
Partner dance 32 tellen
Choreograaf: Johanne Rutherford &
Francois Courmoyer
Muziek: Sober – Little big town
Gesloten positie LOD
Passen dame tegengesteld aan heer, behalve
aangegeven
Passen Heer:
Rocking chair, shuffle fwd, side step 1/8 turn,
touch together, side step 1/8 turn, touch
together, side step, touch together, side step
1. LV rock voor
& Gewicht terug op RV
2. LV rock achter
& Gewicht terug op RV
3. LV stap voor
& RV stap naast
4. LV stap voor
5. RV 1/8 rechtsom
& LV tik naast
6. LV 1/8 rechtsom
& RV tik naast
Gesloten positie OLOD
7. RV stap opzij
& LV tik naast
8. LV stap opzij

Passen Dame:
Rocking chair, shuffle back, side step 1/8 turn,
touch together, side step 1/8 turn, touch
together, side step, touch together, side step
1. RV rock achter
& Gewicht terug op LV
2. RV rock voor
& Gewicht terug op RV
3. RV stap achter
& LV stap naast
4. RV stap achter
5. LV 1/8 rechtsom
& RV tik naast
6. LV 1/8 rechtsom
& RV tik naast
Gesloten positie ILOD
7. LV stap opzij
& RV tik naast
8. RV stap opzij

Cross behind, side step, cross fwd,
shuffle ¼ turn back, back, step fwd ½ turn L,
step fwd, coaster step
9. RV kruis achter LV
& LV stap opzij
10. RV kruis over LV
11. LV ¼ rechtsom, stap achter
& RV stap naast
12. LV stap achter
LH heer en RH dame omhoog, andere hand los
Dame loopt onder de LH van de heer door,
handen weer vast, open hand positie LOD
13. RV stap achter
& LV ½ linksom, stap voor
14. RV stap voor
15. LV stap achter
& RV stap naast
16. LV stap voor
Rechter schouders naast elkaar

Cross fwd, side step, cross behind,
¼ shuffle fwd, shuffle ½ R back, coaster step
9. LV kruis over RV
& RV stap opzij
10. LV kruis achter
11. RV ¼ rechtsom, stap voor
& LV stap naast
12. RV stap voor
LH heer en RH dame omhoog, andere hand los
Dame loopt onder de LH van de heer door,
handen weer vast, open hand positie RLOD
13. LV ¼ rechtsom, stap opzij
& RV stap naast
14. LV ¼ rechtsom, stap achter
15. RV stap achter
& LV stap naast
16. RV stap voor
Rechter schouders naast elkaar

Shuffle ½ turn (x2),
step, touch, back, kick, coaster step
17. RV ¼ rechtsom
& LV stap naast
18. RV ¼ rechtsom
RH heer en LH dame omhoog, andere hand los
Dame onder arm heer door
19. LV ¼ rechtsom
& RV stap naast
20. LV ¼ rechtsom
Dame R naast de heer
21. RV stap voor
& LV tik naast
22. LV stap achter
& RV kick voor
23. RV stap achter
& LV stap naast
24. RV stap voor

Shuffle ½ turn, shuffle fwd diagonally,
step, touch, back, kick, coaster step
17. LV ¼ rechtsom
& RV stap naast
18. LV ¼ rechtsom
RH heer en LH dame omhoog, andere hand los
Dame onder arm heer door
19. RV diagonaal rechtsvoor
& LV stap naast
20. RV diagonaal rechtsvoor
Dame R naast de heer
21. LV stap voor
& RV tik naast
22. RV stap achter
& LV kick voor
23. LV stap achter
& RV stap naast
24. LV stap voor

Side, touch, side ¼ turn, touch,
side ¼ turn, touch, side ¼ turn,
chassé, ¼ shuffle fwd
25. LV stap opzij
& RV tik naast
26. RV ¼ rechtsom
& LV tik naast
LH heer klapt tegen RH dame
27. LV ¼ linksom
& RV tik naast
28. RV ¼ rechtsom
Handen open vast
29. LV stap opzij
& RV stap naast
30. LV stap opzij
Dame draait ½ rechtsom onder LH heer
31. RV ¼ linksom, stap voor
& LV stap naast
32. RV stap voor

Side, touch, side ¼ turn, touch,
side ¼ turn, touch, side ¼ turn,
chasse ¼ turn, shuffle ½ turn R
25. RV stap opzij
& LV tik naast
26. LV ¼ linksom
& RV tik naast
LH heer klapt tegen RH dame
27. RV ¼ rechtsom
& LV tik naast
28. LV ¼ linksom
Handen open vast
29. RV stap opzij
& LV stap naast
30. RV ¼ rechtsom
Dame draait ½ rechtsom onder LH heer
31. LV ½ rechtsom
& RV stap naast
32. LV stap achter

