
27.09.2018

32 takter 2 wall, Advanced Linedance.
Koreograf: Simon Ward, Niels Poulsen, Shane McKeever & Fred Whitehouse (Juni 2018).

Musikk: Blaze Of Glory - Jon Bon Jovi.
CD: Jon Bon Jovi - Blaze Of Glory (1990).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 48 taktslag (51 sekunder).
Motion: Smooth (Night Club).
Tempo: 78 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=NEMQri8Aumo

1 - 8 Back & Sweep, Behind, 1/4 turn, Spiral Full turn, Run 1/4 turn, 1/4 turn & Sweep, Weave & Sweep, 
Weave 1/4 turn.

1 Step venstre litt i kryss bak høyre og Sweep høyre fot ut og rundt bakover (1). 12:00
2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 09:00
3 Step fram på høyre og snu (spinn) 360 grader mot venstre på høyre fot (3). 09:00
4 Snu 1/8 turn mot venstre og Step fram på venstre (4). 07:30
& Snu 1/8 turn mot venstre og Step fram på høyre (&). 06:00
5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre og Sweep høyre fot ut og rundt framover (5). 03:00

6& Step høyre i kryss over venstre (6), Step venstre til venstre side (&).
7 Step høyre i kryss bak venstre og Sweep venstre fot ut og rundt bakover (7).

8& Step venstre i kryss bak høyre (8), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (&). 06:00

9 - 16 Walk forward, 1/2 Chase turn, Full Spiral turn, Weave 1/4 turn.
1,2 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2).
3&4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&), Step fram på venstre (4). 12:00
5& Step fram på høyre (5), Snu (spinn) 360 grader mot venstre (&). 12:00
6 Step fram på venstre og Sweep høyre fot ut og rundt framover (6).

7& Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre diagonalt bak til venstre (&). 01:30
8& Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (8), Step venstre i kryss over høyre (&). 03:00

17 - 24 Basic NC, Side, Back Rock, Step, Step, 1/2 turn, Rocking Chair.
1 Step høyre langt til høyre side (1).

2& Step venstre litt i kryss bak høyre (2), Step høyre litt mer i kryss over venstre (&).
3 Step venstre langt til venstre side (3).

4& Step bak på høyre (4), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
5 Step fram på høyre (5).

6& Step fram på venstre (6), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 09:00
7& Step fram på venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
8& Step bak på venstre (8), Rock (reocever) fram igjen på høyre (&).

25 - 32 1/2 Pivot turn twice, Step, 1/2 Pivot turn twice, Step, Rock Step, 1/4 Pivot turn, 
1 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (1). 03:00

&2 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (&), Step fram på venstre (2). 09:00
3 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (3). 03:00

&4 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&), Step fram på høyre (4). 09:00
Tag 1: Legg til Tag 1 herfra på vegg nr. 9.

5,6 Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (&). 06:00
7 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (7). 04:30
8 Push fra med høyre og Snu (spinn) 360 grader mot høyre ved å Hitch venstre kne litt opp (8). 06:00

Note: Hold taktslag 7 så lenge som mulig for å treffe taktslag 8 med turnen.

Tag 1: Danses etter vegg nr. 1, 3 (bare de første 8. taktslagene), 5, 6, 7 (bare de første 8 taktslagene) 9.
Tag 2: Danses umiddelbart etter Tag 1 etter 7ende vegg. Du vil face kl. 6:00.
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Tag 1:
1 - 8 Cross back & Sweep twice, Weave, Walk 1/4 turn, 1/4 turn & Shuffle forward.

1 Step venstre litt i kryss bak høyre og Sweep høyre fot ut og rundt bakover (1). 06:00
2 Step høyre litt i kryss bak venstre og Sweep venstre fot ut og rundt bakover (2).

3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5 Snu 1/8 turn mot venstre og Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (5). 04:30
6 Snu ytterlligere 1/8 turn mot venstre og Step fram på venstre (6). 03:00
7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (7). 12:00

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

9 - 16 Repeter taktslag 1 - 8.
Cross back & Sweep twice, Weave, Walk 1/4 turn, 1/4 turn & Shuffle forward.

1 Step venstre litt i kryss bak høyre og Sweep høyre fot ut og rundt bakover (1).
2 Step høyre litt i kryss bak venstre og Sweep venstre fot ut og rundt bakover (2).

3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5 Snu 1/8 turn mot venstre og Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (5). 10:30
6 Snu ytterlligere 1/8 turn mot venstre og Step fram på venstre (6). 09:00
7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (7). 06:00

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

Tag 2:
1 - 10 Fake shoot out (Facing back wall, feet apart).
1,2,3,4 Løft begge armene på hver sin side av kroppen sakte opp. Håndflaten framover og fingrene fra hverandre (1,2,3,4).

Avslutt med hendene over hodet og med venstre hånd i kryss over høyre.
&5 Høyre hånd skyter diagonalt fram til høyre (&), Venstre hånd skyter diagonalt fram til venstre (5).
6 Før begge hender ned igjen og legg hendene på beltespenna (6).

&7 Skyt rett framover med høyre hånd (&), Skyt rett framover med venstre hånd (7).
8 Før begge hender inntil brystet med håndflatene ned mot gulvet og fingerne oppå hverandre (8).
9 Snu hodet og titt over høyre skulder (9).

10 Snu hodet mot venstre og titt over venstre skulder så langt mot frontveggen som mulig (10).
Legg vekten på venstre når du hører ordet "SHOT"
Restart så dansen ved å Unwinde 1/2 turn mot høyre og Sweepe høyre fot bakover.

Ending: På vegg nr. 9 danser du opp til og med taktslag 28 og legger til Tag 1 ved å snu 90 grader mot høyre på
taktslag 1 på Tag'en.
På taktslag 15 & 16 på Tag 1, gjør en full turn og avslutt mot frontveggen og høyre til høyre side.
Titt ned og sakte løft hodet up med begge hendene med "pretend" lekepistoler som løftes samtidig.


