
32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance
Koreograf Rob Fowler & Rachael McEnaney (August 2001).

Musikk Fame - Sally-Ann Harman
alt: Fame - Irene Cara from Sountrack "Fame"
CD: Rob Fowler's 6 Pack

Intro: Start dansen ved vokalen etter 80 taktslag (38 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 132 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=miTojbPSmH0

1 - 8 Kick, Back-Out, Knee Pop, 1/4 Turn right, Ronde, Sailor Step, Cross, Side.
1& Kick høyre fot fram (1), Step høyre litt diagonalt bak til høyre (&), 12:00
2,3 Step venstre litt diagonalt bak til venstre (2), Pop høyre kne inn mot venstre kne (3).
4 Pop høyre kne ut og Snu 90 grader mot høyre samtidig som du Kicker høyre fot fram (4). 03:00
& Sweep høyre ben ut og rundt bakover (&).

5&6 Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (6).
7,8 Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre (8).

9 - 16 1/2 turn, Chasse left, Cross, 1/4 Turn, Shuffle back, Rock Step.
1 Snu (pivot) grader mot venstre og Step venstre til venstre side (1).

&2 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (2). 09:00
3,4 Step høyre i kryss over venstre (3), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (4). 12:00
5&6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step bak på høyre (6).
7,8 Step bak på venstre (7), Rock (recover) fram igjen på høyre (8).

17 - 24 Cross, Full Turn right, Shuffle forward, Rock Step, Coaster Step.
1,2 Step fram på venstre (1), Snu (spiral) 360 grader mot høyre (2). 12:00
3&4 Step fram på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6)
7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

25 - 32 Side Rock, Weave, Side Rock, Weave with 1/4 turn rigth.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7& Step venstre i kryss bak høyre (7), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (&). 03:00
8 Step fram på venstre (8).


