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48 takter 2 wall, Advanced Line Dance.
Koreograf: Guillaume Richard & Jannie Tofte Andersen (Februar 2020).

Musikk: Joke's On You - Charlotte Lawrence.
CD: Charlotte Lawrence - The Album (Digital Download only).
alt:

Intro: Start dansen ved etter  taktslag ( sekunder).
Motion: Smooth (Rolling 8).
Tempo: 48 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=yXaaHvI6Gcc

1 - 8 Step, 1/2 Chase turn, Side, Kick, Side, Cross, 1/4 Pivot turn, 1/4 turn Ronde, Side, Back Rock,
Side, Weave.

1 Step fram på høyre (1). 12:00
2& Step fram på venstre (2), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 06:00
a3 Step fram på venstre (a), Step høyre til høyre side og Kick venstre fot til venstre side (3).
4& Step venstre til venstre side (4), Step høyre i kryss over venstre (&).
a Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (a). 09:00
5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Ronde høyre ben ut og rundt med klokka (5). 12:00
6 Step høyre til høyre side (6).

&a7 Step bak på venstre (&), Rock (recover) fram igjen på høyre (a), Step venstre til venstre side (7).
8&a Step høyre i kryss bak venstre (8), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over v. (a).

9 - 16 1/4 turn into 1/2 Pencil Spin, Shuffle forward, Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, 1/4 Pivot turn into
Side Rock, Side, Back Rock, Side, Back Rock.

1 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre og fortsett å snu ytterligere 180 grader mot 09:00
venstre ved å holde høyre fot inntil venstre (1). 03:00

2a3 Step fram på høyre (2), Lock venstre i kryss bak høyre (a), Step fram på høyre (3).
4& Step fram på venstre (4), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 09:00
a Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (a). 03:00
5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (5). 06:00
6 Rock (recover) vekten tilbake igjen på venstre (6).
7 Step høyre til høyre side (7).

&a Step venstre i kryss bak høyre (&), Rock (recover) fram igjen på høyre (a).
8 Step venstre til venstre side (8).

&a Step høyre i kryss bak venstre (&), Rock (recover) fram igjen på venstre (a).

17 - 24 1/4 turn & Sweep, Fallaway, Hitch, Coaster Step, 1/2 Chase turn.
1 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre og venstre ut og rundt framover (1). 09:00

2a Step venstre i kryss over høyre (2), Snu 1/8 turn mot venstre og Step bak på høyre (a). 07:30
3 Step bak på venstre (3). 07:30

4& Step bak på høyre (4), Snu 1/8 turn mot venstre og Step venstre til venstre side (&). 06:00
a5 Snu 1/8 turn mot venstre og Step fram på høyre (a), Step fram på venstre og Hitch høyre kne (5). 04:30
6a7 Step bak på høyre (6), Step venstre inntil høyre (a), Step fram på høyre (7).
8&a Step fram på venstre (8), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&), Step fram på venstre (a). 10:30
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25 - 32 Walk forward with Arm movements, Step, 1/2 turn, Hold, Coaster Step, Step & Sweep x3, Cross, Side.
1 Step fram på høyre (1). 10:30

&a Snap høyre arm ut til høyre side i hoftehøyde (&), Snap venstre arm ut til venstre side (a).
2 Step fram på venstre (2). 10:30
& Kryss høyre arm med knyttet neve over brystet til venstre skulder (&).
a Kryss venstre arm med knyttet neve over brystet til høyre skulder (a).

3& Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre og Snap høyre arm ut til høyre side (&). 04:30
Note: Behold vekten bak på høyre.

a Snap venstre arm ut til venstre side i hoftehøyde (a).
4&a Step bak på venstre (4), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (a).

5 Step fram på høyre og Sweep venstre fot ut og rundt framover (5). 04:30
6 Step fram på venstre og Sweep høyre fot ut og rundt framover (6). 04:30
7 Step fram på høyre og Sweep venstre fot ut og rundt framover og Snu 1/8 turn mot høyre (7). 06:00

8a Step venstre i kryss over høyre (8), Step høyre til høyre side (a).

33 - 40 Back Rock, Weave, Back Rock, Weave.
1,2 Step bak på venstre (1), Rock (recover) fram igjen på høyre (2).
a3 Step venstre til venstre side (a), Step høyre i kryss bak venstre (3).
a4 Step venstre til venstre side (a), Step høyre i kryss over venstre (4).
a Step venstre til venstre side (a).

5,6 Step bak på høyre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (6).
a7 Step høyre til høyre side (a), Step venstre i kryss bak høyre (7).
a8 Step høyre til høyre side (a), Step venstre i kryss over høyre (8).

41 - 48 1/4 Pivot turn, Back Rock, 1/2 Pivot turn, Back Rock, 1/4 Pivot turn, Back & Pop, Shuffle forward.
a Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (a). 03:00

1,2 Step bak på venstre (1), Rock (recover) fram igjen på høyre (2).
a Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (a). 09:00

3,4 Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
a Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (a). 06:00
5 Step bak på venstre og Sweep høyre fot ut og rundt bakover (5).
6 Step bak på høyre og Sweep venstre fot ut og rundt bakover (6).
7 Step (sitt ned) bak på venstre og Pop høyre kne fram og Snap begge armene til hver sin side i 

hoftehøyre og Knips (7).
8a Step fram på høyre (8), Step venstre inntil høyre (a).

Restart: På vegg nummer 2, facing kl. 12:00 danser du opp til og med taktslag 38a (høyre til side).
Hopp så til taktslag 47 (legg til taktslag 47,48a og restart dansen.


