
All Summer Long

52 takter 2 wall, Intermediate Phrased Linedance.
Koreograf: Pim Van Grootel & Daniel Trepat (Juli 2008).

Musikk: All Summer Long - Kid Rock.
CD: Kid Rock - Rock N Roll Jesus (2007).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter  taktslag ( sekunder).
Motion: Smooth Funk (West Coast Swing).
Tempo: 103 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=vFZsgJlKNd4

Part A:
1 - 8 Side, Cross, Side Rock 1/4 turn, Charleston Step.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss over høyre (2). 12:00
3& Step høyre til høyre side (3), Snu 90 grader mot venstre og Rock (recover) tilbake igjen på v. (&). 09:00
4 Step fram på høyre (4).

5& Touch venstre tå fram og Swivel begge helene inn (5), Swivel begge helene ut (&).
6 Step bak på venstre og Swivel begge helene inn (6).

7& Touch høyre tå bak og Swivel begge helene ut (7), Swivel begge helene inn (&).
8 Step fram på høyre (8).

9 - 16 1/4 turn into Vaudevilles And Kick-Out-Out Heel & Toe Swivels in9 - 16 1/4 turn into Vaudevilles, And Kick-Out-Out, Heel & Toe Swivels in.
1 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre i kryss over høyre (1). 06:00

&2 Step høyre til høyre side (&), Touch venstre hel diagonalt fram til venstre (2).
&3 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (3).
&4 Step venstre til venstre side (&), Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (4).
&5 Step høyre inntil venstre (&), Kick venstre fot fram (5).
&6 Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre litt til høyre side (6).
7&8 Swivel begge tærne inn (7), Swivel begge helene inn (&), Swivel begge tærne inn (8).

17 - 24 Walk forward, Sailor 1/2 turn, Walk forward, Sailor 1/2 turn.
1,2 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2).
3& Step venstre i kryss bak høyre (3), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (&). 03:00
4 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (4). 12:00

5,6 Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6).
7& Step høyre i kryss bak venstre (7), Snu 90 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (&). 03:00
8 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (8). 06:00

25 - 32 Kick & Sweep, Cross-Out-Out, Heel & Toe Swivels in, Repeat Swivels.
1& Kick venstre fot fram (1), Step venstre inntil høyre (&).
2 Sweep høyre fot ut og rundt framover (2).
3 Step høyre i kryss over venstre (3).

&4 Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre litt til høyre side (4).
& Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
5& Swivel høyre hel inn (5), Swivel høyre hel ut igjen (&).
6& Swivel venstre hel inn (6), Swivel venstre hel ut igjen (&).
7& Swivel høyre hel inn (7), Swivel høyre hel ut igjen (&).
8& Swivel venstre hel inn (8), Swivel venstre hel ut igjen (&).



Part B:
1 - 8 Wizard Of Oz Steps (Dorothy), Walk full turn right.
1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (2).
&3 Step høyre diagonalt fram til høyre (&), Step venstre diagonalt fram til venstre (3).
4& Lock høyre i kryss bak venstre (4), Step venstre diagonalt fram til venstre (&).

5,6,7,8 Gå rundt i ring 360 grader mot høyre ved å Steppe h,v,h,v (5,6,7,8). 06:00

9 - 16 Side Step with Knee action & Hitch x2.
1 Step høyre til høyre side mens du bøyer knærne og Pusher de ut til hver sin side (1).

&2 Før knærne tilbake til senter (&), Hitch venstre kne (2).
3 Step venstre til venstre side mens du bøyer knærne og Pusher de ut til hver sin side (3).

&4 Før knærne tilbake til senter (&), Hitch høyre kne (4).
5 Step høyre til høyre side mens du bøyer knærne og Pusher de ut til hver sin side (5).

&6 Før knærne tilbake til senter (&), Hitch venstre kne (6).
7 Step venstre til venstre side mens du bøyer knærne og Pusher de ut til hver sin side (7).

&8 Før knærne tilbake til senter (&), Hitch høyre kne (8).

Part C:
1 - 4 Heel Swivels.
1& Swivel høyre hel inn (1), Swivel høyre hel ut igjen (&).
2& Swivel venstre hel inn (2), Swivel venstre hel ut igjen (&).
3& Swivel høyre hel inn (3), Swivel høyre hel ut igjen (&).
4& Swivel venstre hel inn (4), Swivel venstre hel ut igjen (&).

Sekvens: Rekkefølgen vil bli; AAB AAB AAB CAA BAC AAAA.


