So Incredible
Two wall line dance “Smooth”
Bpm 100
Song “So Incredible” by Ilse de Lange
Choreographer “Ilona Hamstra”
Kick&Side touch, Kick&Side touché, Rockstep, Coasterstep
1
LV kick naar voor
&
LV plaats terug naast RV
2
RV tik rechts opzij
3
RV kick naar voor
&
RV plaats terug naast LV
4
LV tik links opzij
5
LV rock naar voor
6
RV herplaats gewicht
7
LV stap naar achter
&
RV stap naast LV
8
LV stap naar voor
Dance with your hips & snap your fingers 4x
9
RV tik voor,gestrekt been, r.arm strek je
recths van je lichaam en je l.arm
gaat richting je linkerschouder
10
RV&LV zak iets door je knieen, R.arm
gaat richting je rechterschouder
en je knipt in je vingers, tegelijk gaat je
l.arm gestrekt langs de linkerkant
van je lichaam en knip ook in je vingers
(wanneer je je benen strekt zal je je
lichaam iets mee draaien naar links en
wanneer je zakt zal je lichaam weer iets
terugdraaien naar rechts!)
13 t/m 16 herhaal de bovenstaande beweging!!
Cross over, Side step ¼ R, Shuffle ¼ R,
Rockstep, Shuffle ½ L
1
RV stap over LV
2
LV stap links opzij met ¼ turn r.om
3
RV stap naar achter met ¼ turn r.om
&
LV stap naast RV
4
RV stap rechts opzij
5
LV rock voor op de rechterdiagonaal
6
RV herplaats gewicht
7
LV stap links opzij
&
RV stap naast LV
8
LV stap links opzij met ¼ turn l.om
Side, Together, Side Together, Side Touch, Side Touch,
with arme movement
9
RV stap naar voren met ¼ turn l.om
10
LV stap naast RV
11
RV stap rechts opzij
12
LVstap naast RV
(bij deze 4 tellen kan je je armen mee laten gaan,
washingmachine al draaiend r.om!!!)
13
RV stap rechts opzij, kom op je tenen en strek je
r.arm omhoog
14
LV tik teen op de plaats, zak iets door je knieën en
knip je r.hand naar beneden langs je lichaam
15
LV stap links opzij, kom op je tenen en strek je
l.arm omhoog
16
RV tik teen op de plaats, zak iets door je knieën en
knip je l.hand naar beneden langs je lichaam

Step ¼ R, Step, Anchor step, Rondé, Coasterstep, Dragstep
1
RV stap rechts opzij met ¼ turn r.om
2
LV stap voor
3
RV stap achter LV
&
LV stap op de plaats
4
RV stap op de plaats, en strek je LV uit naar opzij
met een ½ turn linksom!
5
LV stap naar achter
&
RV stap naast LV
6
LV stap naar voor
7
RV stap naar voor met ¼ turn l.om
( je maakt een dragstep met een ¼ turn l.om)
8
LV tik naast RV

TAG!!!!
Herhaal de bovenstaande 8 tellen, oftewel:
Step ¼ R, Step, Anchor step, Rondé, Coasterstep, Dragstep
1
RV stap rechts opzij met ¼ turn r.om
2
LV stap voor
3
RV stap achter LV
&
LV stap op de plaats
4
RV stap op de plaats, en strek je LV uit naar opzij
met een ½ turn linksom!
5
LV stap naar achter
&
RV stap naast LV
6
LV stap naar voor
7
RV stap naar voor met ¼ turn l.om
( je maakt een dragstep met een ¼ turn l.om)
8
LV tik naast RV

De volgerde van deze dans is :
Je begint op de zang van Ilse de Lange
Dus de 1e 16 tellen rust!
Start facing front 16 + 16 + 8
Start facing back 16 + 16 + 8 + Tag
Start facing back 16 + 16 + 8
Start facing front 16 + 16 + 8 + Tag
Start facing front 16 + 1 6+ 8
Start facing back 16 + 16 + 8
Start facing front 16 + 16 Einde!!!!

