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32 taktslag, 4 Wall LineDance.
Beginner.
Cadillac Tears – Kevin Denney.
Kevin Denney – Kevin Denney (2002).
Start dansen rett før vokalen etter 16 taktslag med trommer. (9 sekunder).
Lilt Motion (East Coast Swing).
129 BPM.

http://www.youtube.com/watch?v=D8Vm2wYCFoc

1–8
1&2
3&4
5,6
7,8

Kick Ball Change twice, Rock forward & back (Rocking chair).
Kick høyre fram (1), Step høyre tåballe inntil venstre (&), Step ned på venstre igjen (2).
Kick høyre fram (3), Step høyre tåballe inntil venstre (&), Step ned på venstre igjen (4).
Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

9 – 16
1,2
3,4
5
6
7
8

Grapevine right, Rolling Vine left.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (7).
Tap høyre tå inntil venstre og løft høyre fot litt opp igjen (8).

17 – 24
1&2
3,4
5&6
7,8

Shuffle forward, Step, ½ turn, Shuffle forward, Step, ¼ turn.
Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4).
Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).
Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (8).

25 – 32
1,2
3,4
&5
&6
&7
&8

Jazz Box, Out-Out, In-In, Out-Out, In-In.
Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
Step høyre til høyre (3), Step venstre inntil høyre (4).
Step høyre litt ut til høyre (&), Step venstre litt ut til venstre (5).
Step høyre tilbake til senter (&), Step venstre inntil høyre (6).
Step høyre litt ut til høyre (&), Step venstre litt ut til venstre (7).
Step høyre tilbake til senter (&), Step venstre inntil høyre (8).

Breaks

Det er to steder i dansen / musikken du finner et "Break"
Første gangen du facer bakveggen og andre gangen du facer kl. 9:00.
Her mister musikken beaten. Dette skjer på de tre siste taktslagene i dansen.
Step Ut-Ut, så holder du de tre neste taktslagene. Du hører det i musikken! :-)
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