
                                                          angel of rock 'n' roll
choregraphed     : peth colida
description         : 64 count 2 wall intermediate
muziek               : rock 'n'roll angel by the kentucky headhunters ( 128 bpm/ pickin'nashville )
long intro           : 64 counts. start on vocals

rock vorward, recover, shuffle turn 1/2 right               back rock,recover,shuffle forward,rock 
side step,hold & clap, & together,side step               forward, recover,turn 1/4 right chasse
toe touch & clap      1 rock met links achter
1 rock voor    2 zet rechts terug
2 zet links terug                 3 stap met links voor
3 zet rechts 1/4 rechts om    & sluit rechts bij
& zet links naast rechts                 4 stap met links voor
4 zet rechts 1/4 rechts voor    5 rock met rechts voor
5 stap met links opzij    6 zet links terug
6 rust & klap    7 stap met rechts 1/4 rechts
& zet rechts naast links                & sluit links bij 
7 stap met links opzij    8 stap met rechts opzij
8 tik met rechts naast links & klap

rolling vine right,toe touch,side step,                cross, turn1/4 left,turn 1/4 left,turn 1/4 left, 
& heel jack    jazz box with toe touch
1 stap met rechts 1/4 rechts    1 kruis links over rechts
2 stap met links 1/2 draai achter                 2 stap met rechts 1/4 linksom achter
3 stap met rechts 1/4 opzij    3 stap met links 1/4 linksom voor
4 tik met links naast rechts    4 stap met rechts 1/4 links opzij
5 stap met links opzij    5 kruis met links over rechts
6 tik met rechts naast links    6 stap met rechts achter
& stap met rechts achter    7stap met links opzij
7 tik met linker hiel voor    8 tik met rechts naast links
& stap met links terug
8 tik met rechter teen naast links     side step,cross behind & together, heel ball cross,

    turn1/4 right, side step,cross shuffle
chasse right,rock back,recover,shuffle     1 stap met rechts opzij
turn 1/2 right, rock back, recover     2 kruis links achter rechts
1 stap met rechts opzij                  &stap met rechts terug 
& zet links naast rechts                  3 tik met linker hiel diagonaal voor
2 stap met rechts opzij                  &zet links terug
3 rock met links achter                  4 kruis rechts over links
4 zet rechts terug     5 stap met links 1/4 rechtsom achter
5 draai links 1/4 rechts                  6 stap met rechts opzij
& zet rechts naast links                  7 kruis met links over rechts
6 stap met links 1/4 rechts voor                  & stap met rechts iets opzij
7 rock met rechts achter     8 kruis links over rechts 
8 zet links terug

    side rock,recover,behind,turn1/4 left,step forward,
walk forward, walk forward, walk forward,                  rock forward, recover,couster step
kick diagonal,forward, cross,step back,,kick                  1 rock rechts opzij
diagonal,forward,cross back, kick diagonal,forward                  2 zet links terug 
1 stap met rechts voor                                                                        3 kruis rechts achter links
2 stap met links voor     & stap met links 1/4 links
3 stap met rechts voor     4 stap met rechts voor
4 kick links diagonaal voor     5 rock met links voor
5 kruis links achter rechts     6 zet rechts terug
6 kick met rechts diagonaal voor                  7 stap met links achter
7 kruis rechts achter links     & zet rechts naast links
8 kick links diagonaal voor     8 stap met links voor
                                                             
                                            ending : muur 7 stap 14 blok 2 daarna
                                                         & stap met rechts 1/4 rechts achter
                                                         7 tik met linker hak voor
                                                         & stap met links 1/4 rechts achter
                                                         8 zet rechts naast links 
                                                          


