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64 takter 2 wall, Phrased Intermediate/Advanced Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney (August 2019).

Musikk: A Little Swing - AronChupa.
CD: Digital Download only.
alt:

Intro: Start dansen ved etter  taktslag ( sekunder).
Motion: Funky Swing.
Tempo: 126 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=QFi-cf42nBY

Part A:
1 - 8 Kne Pop's, Ball-Cross, V-shape Steps, Ball-Step, Step.

1 Touch høyre tåballe til høyre side og Pop høyre kne up til høyre (1). 12:00
2,3 Pop høyre kne inn mot venstre kne (2), Pop høyre kne ut til høyre side (3).
&4 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step venstre diagonalt fram til venstre (5), Step høyre diagonalt fram til høyre (6).

&7,8 Step venstre tilbake til senter (&), Step høyre inntil venstre (7), Step fram på venstre (8).

9 - 16 Step, 1/2 turn, Shuffle forward, Rock Step, Back & Drag.
1,2 Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (2). 06:00
3&4 Step fram på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).
Tag: Legg til Tag 1 her 3de gang du danser Part A.
5,6 Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7,8 Step langt bak på venstre (7), Drag høyre fot etter venstre (8).

17 - 24 Ball-Step, 1/4 Monterey turn, Toe Switch, Rolling Vine.
&1 Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (1).
2,3 Point høyre tå til høyre side (2), Snu (spinn) 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (3). 09:00
4&5 Point venstre tå til venstre side (4), Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (5).

6 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 12:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 06:00
8 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (8). Tag 2. 09:00

25 - 32 Jazz Box 1/4 turn, Out-Out, Clap, Slap, Slap, Snap, And Hitch.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Step bak på høyre (2).
3,4 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3), Step litt fram på høyre (4). 06:00
&5 Step høyre litt diagonalt fram til høyre (&), Step venstre litt til venstre side (5).
a6& Klapp (a), Slap høyre lår med høyre hånd (6), Slap venstre lår med venstre hånd (&).
7,8 Knips (7), Step venstre inntil høyre og Hitch høyre kne diagonalt fram til høyre (8). 07:30

Part B:
1 - 8 Charleston Step, Step, Hitch, Weave 1/4 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Touch venstre tå fram (2). 07:30
3,4 Step bak på venstre (3), Touch høyre tå bak (4). 07:30
5,6 Step fram på høyre (5), Hitch venstre kne opp og Hopp litt opp med høyre (6). 07:30
7& Step bak på venstre (7), Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 09:00
8 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (8). 10:30

9 - 16 Charleston Step, Step, Hitch, Weave 1/4 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Touch venstre tå fram (2). 10:30
3,4 Step bak på venstre (3), Touch høyre tå bak (4). 10:30
5,6 Step fram på høyre (5), Hitch venstre kne opp og Hopp litt opp med høyre (6). 10:30
7& Step bak på venstre (7), Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 12:00
8 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (8). 01:30
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17 - 24 Dorothy Steps, Rock Step, Chasse right.
1,2& Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (2), Step fram på høyre (&). 01:30
3,4& Step venstre diagonalt fram til venstre (3), Lock høyre i kryss bak venstre (4), Step fram på v. (&). 01:30
5,6 Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6). 01:30
7 Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (7). 03:00

&8 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (8).

25 - 32 And Side Rock, 1/2 Vaudeville, And Rock Step, Weave 1/4 turn.
&1,2 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3& Step høyre i kryss over venstre (3), Step venstre til venstre side (&).
4 Touch høyre hæl diagonalt fram til høyre (4). 04:30

&5,6 Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6). 04:30
7& Step bak på venstre (7), Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 06:00
8 Step venstre i kryss over høyre (8).

Tag 1: Danses etter 12 taktslag (Shuffle) den 3de gangen du danser part A. Du vil face kl. 12:00
5 - 8 1/2 Pivot turn twice, Point, Hold.

5 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (5). 06:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 12:00

7,8 Point venstre til venstre side (7), Hold (8).

9 - 16 And Cross Rock, And Cross, Hold, And Cross, Sweep.
& Step venstre til venstre side (& "there's a").

1,2 Step høyre i kryss over venstre (1 "place"), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2 "you").
& Step høyre til høyre side (& "my").

3,4 Step venstre i kryss over høyre (3 "friend"), Hold (4).
& Rock (recover) vekten tilbake igjen på høyre (& "there's a").

5,6 Step venstre til venstre side (5 "way"), Step høyre i kryss over venstre (6 "you").
& Step venstre til venstre side (& "my").
7 Step høyre i kryss bak venstre og Sweep venstre fot ut og rundt bakover (7 "friend").
8 Fortsett å Sweepe venstre fot (8).

17 - 24 Cross, Unwind full turn, Side, Arm movements.
1,2,3 Step venstre i kryss bak høyre (1), Unwind 360 grader mot venstre (2,3). (No lyrics).

4 Step høyre til høyre side (4 "just"). 12:00
5 Løft høyre arm utstrekt i front og hev armen til hodehøyde, fingrene fra hverandre og håndflaten opp (5 "show").

6 Gjør det samme med venstre arm (6 "her").
7,8 Bøy begge armene ved albuen og senk begge armene ned igjen sakte (7,8 "some").

Begynn part A igjen på ordet "swing" i det musikken kicker inn igjen.

Tag 2: Danses etter 24 taktslag av A, rett etter du er ferdig med Tag 1.
1 - 8 Jazz Box, Cross, Unwind full turn, Side.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Step bak på høyre (2).
3,4 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss over venstre (4).

5,6,7 Unwind 360 grader mot venstre med knærne litt bøyd (5,6,7).
8 Step høyre langt til høyre side (8).

9 - 16 Drag, Drop head, Out-Out, Clap, Slap, Slap, Snap, And Hitch.
1,2 Drag venstre fot etter høyre (1,2).
3,4 Senk hodet og titt i gulvet (3,4).

De siste 4 taktslagene, er de samme som de 4 siste i part A.
&5 Step høyre litt diagonalt fram til høyre (&), Step venstre litt til venstre side (5).
a6& Klapp (a), Slap høyre lår med høyre hånd (6), Slap venstre lår med venstre hånd (&).
7,8 Knips (7), Step venstre inntil høyre og Hitch høyre kne diagonalt fram til høyre (8).

Sekvens: A, B, A, B, B, A (12 taktslag), Tag 1, A (28 taktslag), Tag 2, B, B.


