
The Pedestal (September 2019)
Choreografie : Tonnie Vos
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Easy intermediate
Tellen : 32
Intro : 16 tellen start op zang

All Country 
Muziek : The Pedestal
Artiest : Daddy Redneck
Tempo : 89/178 BPM
Dansvideo 

Step fw, touch, Step bkw, touch, side, behind, ¼ turn r,
step fw,  1/1 pivot right, toe strut bkw 2x 
1&2& RV stap voor, LV tik naast rv, LV stap achter, RV tik naast LV
3&4 RV stap rechts, LV kruis achter rv, RV ¼ draai rechtsom stap voor(3:00)
5&6 LV stap voor, LV + RV hele  draai rechtsom, LV stap achter
7&8& RV tik teen achter, RV plaats hak op de vloer, LV tik teen achter, LV plaats hak op de vloer

Coasterstep, Crossrock, recover, ¼ turn left, rock fw, recover,1/2 turn right, run fw
1&2 RV stap achter, LV naast rv, RV stap voor
3&4 LV rock over rv, gewicht terug op RV, LV ¼ draai linksom stap voor (12:00)
5&6 RV rock voor, gewicht terug op lv, RV ½ draai rechtsom (6:00)
7&8 LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor

Charleston, coasterstep, cross rock, recover, ¼ turn right, lock step
1-2 RV tik voor aan, zwaai been naar achter
3&4 LV stap achter, RV naast lv, LV stap voor
5&6 RV rock over lv, gewicht terug op LV, RV ¼ draai rechtsom stap voor (9:00)
7&8 LV Stap voor, RV gekruist achter lv, LV stap voor

Step fw, touch beh, step bkw, kick fw, coasterstep, step fw, 
touch beh, step bkw, shuffle ½ turn left
1&2& RV stap voor, LV tik achter, LV stap achter, RV schop voor
3&4 RV stap achter, LV naast rv, RV stap voor
5&6 LV Stap voor, RV tik achter, RV stap achter
7&8 LV ¼ draai linksom stap opzij, RV stap naast lv, LV ¼ draai linksom stap voor (3:00) 
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