
Bad Boy Swing

64 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Rob Fowler (November 2008).

Musikk: The Boy Does Nothing - Alesha Dixon.
CD: Alesha Dixon - The Alesha Show (2008).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (11 sekunder).
Motion: Dance; Novelty - Dance; Jive.
Tempo: 174 BPM.

Videolink:

1 - 8 Toe, Kick, Jazz Box, Toe, Kick.
1,2 Touch høyre tå inntil venstre (1), Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (2). 12:00
3,4 Step høyre i kryss over venstre (3), Step bak på venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Step fram på venstre (6).
7,8 Touch høyre tå inntil venstre (7), Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (8).

9 - 16 Cross, Kick, Cross, Kick, Coaster Step, Full Spiral turn.
1,2 Step høyre i kryss bak venstre (1), Kick venstre fot ut til vensre side (2).
3,4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Kick høyre fot til ut høyre side (4).
5 6 Step bak på høyre (5) Step venstre inntil høyre (6)5,6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (spinn) 360 grader mot venstre (8). 12:00

17 - 24 Step, Lock, Step, Brush, Step, Click, 1/2 turn, Hold.
1,2 Step fram på venstre (1), Lock høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Brush høyre fot framover (4).

5,6,7,8 Step fram på høyre (5), Knips fingerne (6), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (7), Hold (8). 06:00

25 - 32 Kick-Ball-Change, Stepping forward with Knee Rolls, 1/4 Pivot turn, Chasse right.
1&2 Kick høyre litt diagonalt fram til høyre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre inntil høyre (2).
3,4 Step fram på høyre og Rull kneet mot høyre (3), Step fram på venstre og Rull kneet mot venstre (4).
5,6 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (6). 03:00
7,8 Step høyre til høyre side (7), Hold (8).

33 - 40 Kick-Ball-Cross, Toe Strut, Jazz Box, Cross.
1& Kick venstre fot diagonalt fram til venstre (1), Step venstre inntil høyre (&).
2 Step høyre i kryss over venstre (2).

3,4 Touch venstre tå diagonalt fram til venstre (3), Step ned på venstre hel (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

41 - 48 Kick-Ball-Cross, Toe Strut, Jazz Box, Brush.
1& Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (1), Step høyre inntil venstre (&).
2 Step venstre i kryss over høyre (2).

3,4 Touch høyre tå diagonalt fram til høyre (3), Step ned på høyre hel (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Step bak på høyre (6).
7,8 Step venstre til venstre side (7), Brush høyre fot framover i kryss over venstre (8).



49 - 56 Heel Grind (Suzie Q), Cross, Point, Heel Grind (Suzie Q), Cross, Point.
1,2 Step høyre hel i kryss over venstre (1), Swivel høyre tå til høyre side og Step venstre til venstre (2).
3,4 Step høyre i kryss over venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4).
5&6 Step venstre hel i kryss over høyre (5), Swivel venstre tå til venstre side og Step høyre til høyre (6).
7,8 Step venstre i kryss over høyre (7), Point høyre tå til høyre side (8).

57 - 64 Cross, Point, Cross, Point, 1/2 Monterey turn, Cross, Stomp.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Point venstre tå til venstre side (2).
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Point høyre tå til høyre side (4).
5 Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (5). 09:00
6 Point venstre tå til venstre side (6).

7,8 Step venstre i kryss over høyre (7), Stomp høyre inntil venstre (8).


