
                Goreograaf hans kiekebos                  Sweet sensation             
        dans 32 tellen                                                                      dans start op zang
        2 muurs                                                                                tag muur 9 
        music duo music4all                                                          
        song sweet sensation                                                          
                                                                                                           tag
  chasse rechts, back rock, vine links                                                                           
  ¼ scuff.                                                                                       Walk, walk, walk kick.  
01 rechts opzij                                                                           1 rv stap voor
& links zet naast                                                                        2 lv stap voor   
02 rechts opzij                                                                           3 rv stap voor 
03 links rock achter                                                                   4 lv kick   
04 rechts zet terug                                                                     5 lv stap achter
05 links opzij                                                                             6 rv stap achter  
06 rechts kruisachter                                                                  7 lv stap achter  
07 links ¼ linksom                                                                     8 rv tik naast lv      
08 rechts scuff                                                                 

forwardrock rechts,links terug,swiep rechts achter,                             
swiep links achter,rock achter,kickbal change                      1/2 Monterey turn 2x
01 rechts rock voor                                                                     1 rv tik opzij
02 links zet terug                                                                         2 rv draai ½ rechts om
03 swiep rechts achter                                                                 3 lv tik opzij
04 swiep links achter                                                                   4 lv zet naast rv
05 rock rechts achter                                                                   5 rv tik opzij
06 links zet terug                                                                         6 rv draai ½ rechts om 
07 kick met rechts                                                                       7 lv tik opzij 
&  tik met rechts naast links                                                        8 lv zet naast rv
08 zet links terug                                                                       begin op nieuw 

side rock, cross shuffle,3/4 turn
rechtsom.
01 rock rechts opzij
02 zet links terug
03 kruis rechts voor links
& zet links opzij
04 kruis rechts voor links
05 stap met links ¼ rechtsom
06 stap met rechts ½ rechtsom
07 stap met links voor
& sluit rechts aan
08 stap met links voor

rock voor, shuffle 2x rechtsom, back rock.
01 rock rechts voor
02 zet links terug
03 stap met rechts ¼ opzij
& zet links ernaast
04 stap met rechts ¼ voor
05 stap met links ¼ opzij
& zet rechts naast
06 stap met links ¼ achter
07 rock met rechts achter
08 zet links terug  
  einde dans


