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Duck Soup

32 takter 2 wall Linedance.

Koreograf: Frank Trace (1. Juni 2008).

Musikk: Restless - Shelby Lynne.

CD: Shelby Lynne - Restless (2004).

Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 24 taktslag (10 sekunder).

Motion: Lilt Motion (East Coast Swing).

Tempo: 142 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=_RAvI8aD-EE

redigert

1 - 8 Shuffle right, Back Rock, Shuffle left, Rock 1/4 turn.

1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (2). 12:00

3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).

5&6 Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).

7,8 Step bak på høyre (7), Snu 90 grader mot høyre og Rock (recover) fram igjen på venstre (8). 03:00

9 - 16 Toe Strus, Step, 1/2 turn, Shuffle forward.

1,2 Touch høyre tå fram (1), Step ned på høyre fot (2).

3,4 Touch venstre tå fram (3), Step ned på venstre fot (4).

5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 09:00

7&8 Step fram på høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (8).

17 - 24 Rock Step, Coaster Step, Side, Touch, Side, Touch.

1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).

3&4 Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).

5,6 Step høyre til høyre side (5), Touch venstre tå inntil høyre (6).

7,8 Step venstre til venstre side (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

25 - 32 Boogie Walk back, Side, Touch, Side, Touch.25 - 32 Boogie Walk back, Side, Touch, Side, Touch.

1,2 Step bak på høyre (1), Step bak på venstre (2).

3,4 Step bak på høyre (3), Step bak på venstre (4).

5,6 Step høyre til høyre side (5), Touch venstre tå inntil høyre (6).

7,8 Step venstre til venstre side (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

Note: How to do a "Boogie Walk"

Hold knærne tett sammen, Armene ned ved siden av kroppen, Pekefinerene peker nedover i gulvet.

"Pop" høyre skulder ned når du går bakover på høyre fot, og venstre skulder ned når du går bak 

på venstre fot.

Dette er et klassisk Jitterbug/Boogie-trinn.
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