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64 takter 4 wall,  Prased Intermediate Linedance.
Koreograf: Scott Blevins, Jo Thompson & Joey Warren (Oktober 2018).

Musikk: Back In Town - Matt Dusk.
CD: Matt Dusk - Back In Town (2006).

Intro: Start dansen når musikken "kicker" inn (17 sekunder).
Motion: Lilt (East Coast Swing / Lindy Hop).
Tempo: 112 BPM.

SOD: Speed of Dance: Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=YCKKE-7AVPM

Part A:
1 - 8 Cross, Point, Triple 3/4 turn, Dorothy Steps, Knee Pop.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Point venstre tå til venstre side (2). 12:00
3&4 Turn 3/4 turn left by Stepping L,R,L on the spot (3&4). 03:00
5,6 Step høyre diagonalt fram til høyre (5), Lock venstre i kryss bak høyre (6). 04:30
& Step høyre diagonalt fram til høyre (&). 04:30
7 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre langt fram til venstre diagonal (7). 01:30
8 Drag høyre ben etter og Step høyre inntil venstre og Pop samtidig venstre kne fram (8).

9 - 16 Step, Cross, Back, 1/4 turn, Cross, 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn, 1/4 Pivot turn side, Drag.
1,2 Step fram på venstre (1), Step høyre i kryss over venstre (2). 01:30
3 Snu 1/8 turn mot høyre og Step bak på venstre (3). 03:00
& Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 06:00
4 Step venstre i kryss over høyre (4).
5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 09:00
7 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre langt til høyre side (7). 06:00
8 Drag venstre fot mot høyre (8).

17 - 24 Sailor Steps moving forward on diagonal, Replace & Kick x3, Walk back with Sweeps.
1& Step venstre i kryss bak høyre (1), Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre litt til høyre side (&). 07:30
2& Step venstre diagonalt fram til venstre (2), Step høyre i kryss bak venstre (&).
3& Step venstre til venstre side (3), Step fram på høyre (&). 07:30
4 Step venstre inntil høyre og rett ut høyre ben i front (nesten som du kicker med strakt ben) (4).
5 Step høyre inntil venstre og rett ut venstre ben bakover (som om du kicker bakover) (5).
6 Step venstre inntil høyre og rett ut høyre ben i front (nesten som du kicker med strakt ben) (6). 07:30

Note: Taktslag 4,5,6 vil du lage en "pendelbevegelse" med det frie benet.
7 Step bak på høyre og Sweep venstre ben bakover (7).
8 Step bak på venstre og Sweep høyre ben bakover (8). 07:30

25 - 32 Weave, Side Rock, Cross, 1/4 Pivot turn twice, Step, 1/2 turn.
1& Step høyre i kryss bak venstre (1), Rett opp mot kl. 6:00 og Step venstre til venstre side (&). 06:00
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 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step fram på venstre (6). 12:00

7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 06:00
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Part B:
1 - 8 Cross Rock & Sweep, Weave, Toe & Heel Swivels, Coaster Step.

1 Step (eller hopp på) høyre i kryss over venstre (1). 12:00
2 Rock (recover) tilbake igjen på venstre og Sweep høyre fot bakover (2).

3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5 Step venstre inntil høyre og Swivel begge hælene til venstre (5).

&6 Swivel tærne til venstre (&), Swivel hælene til venstre (6). 01:30
7&8 Step bak på høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (8). 01:30

9 - 16 Step & Clap, Leap w/Arm extension, Recover, 1/2 Pivot turn, Step, 1/2 turn, Cross Shuffle with Snaps.
1 Step fram på venstre og Klapp hendene i brysthøyde (1).

Gjør et lite hopp fram på høyre og Strekk venstre ben ut bakover og Strekk høyre arm fram 
2 og ned og venstre arm bakover og opp (2). Litt som i en "Big Pose-ending"
3 Recover vekten tilbake igjen på venstre (3).
4 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (4). 07:30

5,6 Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6). 01:30
7 Step venstre i kryss over høyre å rett opp mot kl. 12:00 og Knips høyre fingre til h. Side (7). 12:00

&8 Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre og Knips ut til høyre side (8).

17 - 24 Chasse into Toe Switches, Sailor 1/2 turn, Ball-Step with 1/4 turn twice.
1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (2).
&3 Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (3).
&4 Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (4).

Note: Toe Switchene kan også gjøres ved å "hoppe" fra side til side i mellom Pointene.
5& Step høyre i kryss bak venstre (5), Snu 90 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (&). 03:00
6 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (6). 06:00

&7 Step venstre inntil høyre (&), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (7). 09:00
&8 Step venstre inntil høyre (&), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 12:00

25 - 32 Jazz Box, Rock Step, Shuffle 1/2 turn.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Step bak på høyre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Step fram på høyre (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7& Snu 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&). 09:00
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 06:00

Tag: Danses etter første og andre gang du danser B-delen. Du vil face bakveggen begge ganger.
1 - 8 Charleston Step, Boogie Walk, Boogie Walk.
1,2 Touch høyre tå fram (1), Step bak på høyre (2).
3,4 Point venstre tå bak (3), Step fram på venstre (4).

Gå framover med bøyde knær og Swivel hælene til sidene mens du går; 
5 Step fram på høyre og Swivel hælene mot venstre (5).
& Step fram på venstre og Swivel hælene mot høyre (&).
6 Step fram på høyre og Swivel hælene mot venstre (6).
7 Step fram på venstre og Swivel hælene mot høyre (7).
& Step fram på høyre og Swivel hælene mot venstre (&).
8 Step fram på venstre og Swivel hælene mot høyre (8).

9 - 16 Jazz Box Cross, Out-out, Knee Pop, Hip Roll.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
&5 Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre litt til venstre side (5).
&6 Pop begge knærne ut ved å løfte hælene (&), Rett ut bena igjen (6).
7,8 Rull hoftene mot klokka (7,8).

Sekvens: A, A, B, Tag, A, A, B, B, Tag, A, B, B, B.
Ending: Avslutt dansen etter taktslag 16 på part B. Og stopp dansen ved å Point framover med

høyre pekefinger.
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