07.03.2011

Drip Droppin
64 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Kate Sala (August 2010).
Musikk: Start Without You - Alexandra Burke.
CD:
Alexandra Bruke - Overcome (2010).
Alt:
Intro: Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag med heavy beat. (18 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 92 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=47P69tjElLQ

1-8
1&2
3&4
5&6
&7
&8

1/2 Rumba Box, Mambo Step, Coasters Cross, And Cross, And Cross.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
Step fram på venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step litt bak på venstre (4).
Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (6).
Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (7).
Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

9 - 16
1&2
3&
4
5&
6
7,8

1/2 Rumba Box, Mambo 1/2 turn, Mambo 1/4 turn, Stomp, Stomp.
Step venstre til venstre side (1), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (2).
Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (4).
Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (6).
Stomp høyre inntil venstre (7), Stomp venstre inntil høyre (8).

17 - 24
1&2
3&4
5&6
7,8

Mambo Step, Hip Bumps, Mambo Step back, Hitch, Step.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (2).
Touch venstre tå bak og Vrikk hoftene bak, fram, bak (3&4)..
Legg vekten over på venstre fot på siste vrikken.
Step bak på høyre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (&), Step litt fram på høyre (6).
Hitch venstre kne opp og reis deg samtidig opp på høyre tåballe (7), Step fram på venstre (8).

25 - 32
1&2
3&
4
5,6
7&8&
Restart:

Mambo Step, Sailor 1/2 turn, Walk forward, Triple Full turn, Step.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (2).
Step venstre i kryss bak høyre (3), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (&).
Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6).
Snu 360 grader mot venstre på stedet ved å Steppe h,v,h (7&8), Step litt fram på venstre (&).
Restart herfra på vegg nr. 6:00. Du vil face kl. 9:00.

33 - 40
1,2
3&4
5
6
7
&8
Restart:

Modified Jazz Box, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, 1/4 Pivot turn into Side Shuffle.
Step fram på høyre (1), Step venstre i kryss over høyre (2).
Step bak på høyre (3), Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (7).
Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (8).
Restart herfra på vegg nr. 2. Du vil face kl. 6:00
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41 - 48
1,2
3&4
5,6
7&8

Modified Jazz Box, Side Rock, Cross Shuffle.
Step fram på høyre (1), Step venstre i kryss over høyre (2).
Step bak på høyre (3), Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h. (8).

Bridge:
1-8
1,2
&3
4,5,6

Danses etter vegg nr. 4. Du vil face kl. 12:00.
Side, Cross Rock, 1/4 turn, Chugg 3/4 turn, Out-out.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3).
Snu 90 grader mot venstre ved å "Chugg" høyre fot rundt 3x (4,5,6).
Step venstre til venstre side (7), Step høyre ut til høyre side (8).

9 - 16
1
2&
3
4&
5,6
7&
8

09:00
12:00

Side, Cross Rock, Side, Cross Rock, Side, Together with shimmy's, Side, Heel stand, Recover.
Step venstre til venstre side (1).
Step høyre i kryss bak venstre (2), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
Step høyre til høyre side (3).
Step venstre i kryss bak høyre (4), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (6).
På taktslag 5,6; Shimmy skulderene eller "shake your booty".
Step venstre til venstre side (7), Push rumpa bakover og rull opp på helene (&).
Push hoftene fram igjen og recover vekten tilbake på begge ben (8).

Note:

Etter Bridge'n danses taktslag 33 - 48.

Vegg 1
Vegg 2
Vegg 3
Vegg 4
Vegg 5
Vegg 6

Dansens sekvens:
Normal
Restart etter taktslag 40.
Normal
Normal + Bridge x2!
Siste 16 taktslag av dansen (Taktslag 33 - 48).
Restart etter taktslag 32&.
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