FEET DON’T FAIL ME NOW
Two wall line dance
Intro:16 tellen instrumentaal, dan de tekst, “I was” als toegevoegde tel, start de dans op het woord “There”.
(aftellen 9+8 dan beginnen) Doe de dans 3x eindigend, kijkend naar de rug muur, dan de 12 tellen “Tag” boot section.
Begin de dans opnieuw kijkend naar de rug muur. In het laatste gedeelte van de muziek zit een break, stop na de eerste 16 tellen, ga
daarna door met tel 17 als de muziek weer begint. De dans eindigt op tel 60 gezicht naar de voorkant.
Syncopated rock step forward, L coaster
step back, R&L together, Applejack L&R

41 –48

L rock step forward & recover, 1/2 L shuffle
forward, R & L forward shuffle

RV stap voor (rock)
gewicht terug op LV
RV naast LV
LV stap achter
RV zet naast LV
LV stap voor
RV zet naast LV
LV zet naast RV
Applejack links - Applejack rechts
(eindig gewicht LV)
Alternatief: (7) twist hielen links, (8) twist
hielen midden, gewicht op LV

1./
2./
3./
&
4./
5./
&
6./
7./
&
8./

LV stap voor (rock)
gewicht terug op RV
draai 1/2 linksom, LV stap voor
RV trek bij
LV stap voor (kijk nu naar rug muur)
RV stap voor
LV trek bij
RV stap voor
LV stap voor
RV trek bij
LV stap voor

49-52

Hitch steps back

9-16

Syncopated 1/2 R & 1/4 R monterey turns

1./
&
2./
&
3./
&
4./
5./
6./
7&8

RV tik teen opzij
LV draai 1/2 rechtsom & RV naast LV
LV tik teen opzij
LV zet naast RV
RV tik teen opzij
LV draai 1/4 rechtsom & RV naast LV
LV tik teen opzij (kijk nu naar de linker muur)
LV scuff
LV zet voor RV
met gewicht op beide voeten, twist beide hielen
uit, in, uit, eindigend met gewicht op LV

&
1./
&
2./
&3&4

R-knie omhoog, LV hop naar achter
RV stap achter
L-knie omhoog, RV hop naar achter
LV stap achter
herhaal &1&2

53-60

Heel jacks, R forward, 1/2 Pivot turn,
R forward, L together

17-32

Herhaal tellen 1-16 om met gezicht naar de
rug muur te eindigen

33-40

Walk forward 2x, R rock forward & recover
1/2 R shuffle forward, Walk forward 2x

1./
2./
3./
4./
5./
&
6./
7./
8./

RV stap voor
LV stap voor
RV stap voor (rock)
gewicht op LV
RV draai 1/2 rechtsom, stap voor
LV trek bij
RV stap voor (kijk nu naar voorkant)
LV stap voor
RV stap voor

&
1./
&
2./
&
3./
&
4./
5./
6./
7./
8./

RV stap achter
LV tik hiel voor
LV stap achter
RV kruis over LV
LV stap achter
RV tik hiel voor
RV stap achter
LV kruis over RV
RV stap voor
draai 1/2 links
RV stap voor
LV zet naast RV

61-68

Herhaal tellen 53-60, eindig met gezicht naar achterkant

1-8

1./
&
2./
3./
&
4./
5./
6./
&7&8

Choreografie: Peter Metelnick
Muziek: Hillbilly Shoes by Montgommery / Gentry
Titel: Hillbilly Shoes (dance mix) zit geen break in
Oefen muziek: Ruby Shoes by Jessica Andrews
Nivo: Intermediate/Advanced
Vertaling: Edith Karels

Tel: 072-5094328

E-mail: SKC.Dehe@quicknet.nl

Bonus boots tag section to be danced

afer 3rd pattern of dance
1-6

Syncopated cross rock steps, R forward,
1/2 L pivot turn

1./
&
2./
3./
&
4./
5./
6./

RV kruis over LV (rock)
gewicht terug op LV
RV zet naast LV
LV kruis over RV (Rock)
gewicht terug op RV
LV zet naast RV
RV stap voor
draai 1/2 linksom

7-12

Herhaal 1-6 om te eindigen met het gezicht naar de
rug muur.

1./

begin opnieuw

Website: www.kickingcountrydancers.nl

