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Beskrivelse:
Nivå:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
Videolink:
1–8
1,2
3&4
5
6
7&8
Restart:

32 taktslag, 4 Wall LineDance.
Intermediate.
Grenade – Bruno Mars.
Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (2010).
Georgia In A Jug – Blake Shelton.
Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (21 sekunder).
Funky West Coast.
101 BPM.
https://www.youtube.com/watch?v=coX9DyoWVb8

Walk forward, Anchor Step, ¼ turn into Side Rock, Weave.
Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
Lock høyre i kryss bak venstre (3), Step ned igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (4).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (5).
Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (8).
Restart herfra på vegg nr. 4 (12:00) og vegg nr.l 10 (6:00).

9 – 16
1,2
3
4
5,6
7&
8

Sweep, Cross, ¼ Pivot turn, ¼ Pivot turn, Hip Sways, Shuffle ¼ turn.
Sweep høyre ben ut og rundt framover (1), Step høyre i kryss over venstre (2).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (3).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (4).
Sway hoftene til venstre side (5), Sway hoftene til høyre side (6).
Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8).

17 – 24
1,2&
3,4
5,6
7&8

Step, Hold, Ball-step, Hitch, Back Rock, Step, ¼ turn & Cross.
Step fram på høyre (1), Hold (2), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
Step fram på høyre (3), Hitch venstre kne (4).
Step bak på venstre (5), Rock (recover) fram igjen på høyre (6).
Step fram på venstre (7), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

25 – 32
1,2
3
4
5,6
7&
8

½ Monterey turn, Press, Recover with ½ turn, Side Rock, Sailor ½ turn.
Point høyre tå til høyre side (1), Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (2).
Press eller Lunge venstre til venstre side (3).
Snu 180 grader mot venstre idet du Recover vekten tilbake igjen på høyre (4).
Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre i kryss bak høyre (7), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (&).
Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (8).

Note:

On the Blake Shelton track, the restart (only one) is after 16 counts on wall x.
You will then be facing the front.
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