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48 takter 2 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Jo Kinser, Ivonne Verhagen, Rhoda Lai & Heather Barton (Juni 2021).

Musikk: Voices - Tusse.
CD: Various Artists - Eurovision Song Contest 2021.
alt:

Intro: Start dansen ved etter 16 taktslag (10 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 90 PBM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Slow.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=LMdqWtv0nXU

1 - 8 Walk forward, Mambo Step, Back, 1/4 Pivot turn, Cross, 1/4 Pivot turn twice.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 12:00
3&4 Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step bak på høyre (4).
5,6 Step bak på venstre (5), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6). 03:00
7& Step venstre i kryss over høyre (7), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 12:00
8 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (8). 09:00

9 - 16 Lunge, Recover & Sweep, Cross, Back, Back, Side, Cross, 1/4 Pivot turn, Back, Body Roll.
1 Lunge ned på høyre ben til høyre side (1).
2 Rock (recover) tilbake igjen på venstre og Sweep samtidig høyre fot framover (2).

3&4 Step høyre i kryss over venstre (3), Step bak på venstre (&), Step høyre til høyre side (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (6). 06:00
& Step bak på venstre (&).
7 Point høyre tå bakover og start en Body Roll bakover fra hode og nedover (7).
8 Før vekten gradvis mer og mer bakover til den ender på høyre fot (8).

Restart: Restart herfra på vegg nr. 5. Du vil face kl. 6:00.(Recover vekten til venstre)

17 - 25 Step & Sweep, Cross, Side Rock & Cross, Ball-Touch, Unwind, 
1 Step fram på venstre og Sweep samtidig høyre fot framover (1).
2 Step høyre i kryss over venstre (2).

3& Step venstre til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
4 Step venstre i kryss over høyre (4).

&5,6 Step høyre litt til høyre side (&), Touch venstre tå i kryss bak høyre (5), Unwind 180 grader mot v. (6). 12:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (7). 06:00
8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 12:00

&1 Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (1).

26 - 32 Mambo Step, Coaster Step, 1/2 turn, 1/4 Pivot turn, Back Rock Step.
2&3 Step fram på høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step bak på høyre (3).
4&5 Step bak på venstre (4), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (5).

6 Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6). 06:00
7 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (7). 09:00

8& Step bak på høyre (8), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).

33 - 40 Funky Knee's diagonally forward, Chasse, Funky Knee's diagonally forwars, Chasse 1/4 turn.
1& Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Touch venstre tå inntil høyre (&).
2& Step venstre diagonalt fram til venstre (2), Touch høyre tå inntil venstre (&).
3& Step høyre til høyre side (3), Step venstre inntil høyre (&).
4& Step høyre til høyre side (4), Step venstre inntil høyre (&).
5& Step venstre diagonalt fram til venstre (5), Touch høyre tå inntil venstre (&).
6& Step høyre diagonalt fram til høyre (6), Touch venstre tå inntil høyre (&).
7& Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&).
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 06:00

Copyright (C) 2021 - Western Entertainment Kun til privat bruk Må ikke offentliggjøres!



41 - 48 Step, 1/2 turn, Shuffle 1/2 turn, 1/4 Pivot turn & Point, 1/4 turn forward, Spiral turn, Step, Together.
1,2 Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (2). 12:00
3&4 Shuffle 1/2 turn mot venstre ved å Steppe h,v,h (3&4). 06:00
&5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (&), Point høyre tå til høyre side (5). 03:00
6 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 06:00
7 Step fram på venstre og Snu (spiral) 360 grader mot høyre (7). 06:00

8& Step fram på høyre (8), Step venstre inntil høyre (&).


