
96 takter 4 wall, Advanced Line Dance.
Koreograf Rob Fowler

Musikk Don't Wanna Let You Go - Five.
CD: Five - Invincible (1999).
alt: No alternative!

Intro: Start dansen ved vokalen på første kraftige beat (14 sekunder).
Motion: Funk.
BPM: 103,5

1 - 8 Jump back, Click, Kick Ball Step, Step, 1/2 Turn left, Jump Out-In-Out-In.
1,2 Hopp med begge ben samlet litt bak (1), Knips med fingrene i skulderhøyde (2). 12:00
3&4 Kick høyre fram (3), Step høyre litt fram (&), Step fram på venstre (4), Step fram på høyre (5).

6 Snu 180 grader mot venstre på tåballen av høyre og Step venstre inntil høyre (6). 06:00
7& Hopp ut til sidene med begge ben (7), Hopp sammen med bena (&).
8& Hopp ut til sidene med begge ben (8), Hopp sammen med bena (&).

9 - 16 Jump back, Kick Ball Step, Step, 1/2 Turn left, Jump Out-In-Out-In.
1,2 Hopp med begge ben samlet litt bak (1), Knips med fingrene i skulderhøyde (2). 06:00
3&4 Kick høyre fram (3), Step høyre litt fram (&), Step fram på venstre (4), Step fram på høyre (5).

6 Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av høyre og Step venstre inntil høyre (6). 12:00
7& Hopp ut til sidene med begge ben (7), Hopp sammen med bena (&).
8& Hopp ut til sidene med begge ben (8), Hopp sammen med bena (&).

17 - 24 Jump back, Click fingers, Shuffle forward, Ronde 1/2 turn right, Shuffle forward.
1,2 Hopp med begge ben samlet litt bak (1), Knips med fingrene i skulderhøyde (2). 12:00
3&4 Shuffle fram h,v,h (3&4).

5 Sweep venstre tå i en sirkelbevegelse mot høyre og Snu 180 grader på høyre (5). 06:00
6,7&8 Touch venstre tå inntil høyre (6), Shuffle fram v,h,v (7&8).

25 - 32 Ronde 1/2 turn right, Touch, Shuffle forward, Rock forward & back, Run forward, Touch.
1 Sweep høyre tå i en sirkelbevegelse mot venstre og Snu 180 grader på høyre (1). 12:00
2 Touch høyre tå inntil venstre (2).

3& Rock fram på høyre (3), Rock tilbake på venstre (&).
4& Rock bak på høyre (4), Rock fram igjen på venstre (&).
5,6 Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6).
7&8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (&), Touch høyre inntil venstre (8).

33 - 40 Out-Out, Hip Bumps, Step right together, Side left, Hip Bumps, Left together, Side right.
&1 Step høyre litt bak og til høyre (&), Step venstre litt bak og til venstre (1). 12:00
2,3 Vrikk hoftene til høyre (2), Vrikk hoftene til venstre (3).

&4,5 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre og Vrikk hoftene til venstre (4), Vrikk høyre (5).
6,7 Vrikk hoftene til venstre (6), Vrikk hoftene til høyre (7).
&8 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (8).

41 - 49 Touch, Kick Ball Cross, Full Turn right, Hip Bumps.
1 Touch venstre tå inntil høyre (1).

2&3 Kick venstre fot fram (2), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (3).
4,5,6 Step venstre til venstre (4), Touch høyre tå inntil venstre (5), Touch høyre tå til høyre side (6).

7 Pivot 360 grader mot høyre på tåballen av venstre og Step høyre inntil venstre (7). 12:00
8,1 Step venstre til venstre og Vrikk hoftene til venstre (8), Vrikk høyre (1).

50 - 56 Hip Bumps, & Side Step, Hip Bumps, & Side Step.
2,3 Vrikk venstre (2), Vrikk høyre (3). 12:00



&4,5 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre og Vrikk til høyre (4), Vrikk venstre (5).
6,7 Vrikk hoftene til høyre (6), Vrikk til venstre (7).
&8 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (8).

57 - 64 Toe Touch, Kick Ball Cross, Toe Touch, 1/4 turn with Toe Point 3x.
1 Touch høyre tå inntil venstre (1).

2&3 Kick høyre fram (2), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (3).
4 Touch høyre tå til høyre side (4).
5 Pivot 90 grader mot venstre på tåballen av venstre og Touch høyre tå til høyre (5). 09:00
6 Pivot 90 grader mot venstre på tåballen av venstre og Touch høyre tå til høyre (6). 06:00
7 Pivot 90 grader mot venstre på tåballen av venstre og Touch høyre tå til høyre (7). 03:00
8 Step høyre inntil venstre (8).

Optional:
(5) Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av venstre og Touch høyre tå til høyre (5). ####
(6) Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av venstre og Touch høyre tå til høyre (6). ####
(7) Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av venstre og Touch høyre tå til høyre (7). ####
(8) Pivot 90 grader mot venstre på tåballen av venstre og Step høyre inntil venstre (8). ####

65 - 72 Jump Apart & Jump together with 1/2 turns & Cross.
1& Hopp ut til hver sin side med bena (1), Hopp sammen med bena og snu 180 grader mot høyre (&). 09:00
2& Hopp ut til hver sin side med bena (2), Hopp sammen med bena og snu 180 grader mot venstre (&). 03:00
3& Hopp ut til hver sin side med bena (3), Hopp sammen slik at høyre krysser foran venstre (&).
4& Hopp ut til hver sin side med bena (4), Hopp sammen med bena (&).
5& Hopp ut til hver sin side med bena (5), Hopp sammen med bena og snu 180 grader mot høyre (&). 09:00
6& Hopp ut til hver sin side med bena (6), Hopp sammen med bena og snu 180 grader mot venstre (&). 03:00
7& Hopp ut til hver sin side med bena (7), Hopp sammen slik at høyre krysser foran venstre (&).
8& Hopp ut til hver sin side med bena (8), Hopp sammen med bena (&).

73 - 80 1/2 Pivot turn left, 1/2 Pivot turn left & Step together, Kick-Step-Step, Jump back 3x.
1,2 Step fram på høyre (1), Pivot 180 grader mot venstre (2). 09:00
3,4 Step fram på høyre (3), Pivot 180 grader mot og Step venstre inntil høyre (4). 03:00
5&6 Kick høyre fram (5), Step høyre bak (&), Step venstre inntil høyre (6).
7&8 Hopp med begge ben samlet bakover 3x (7&8).

Note: Etter den 3. Veggen byttes de 8 siste taktene ut med disse 12 taktene:

73 - 84 Step, 1/2 Turn, Step, 1/2 Turn, Step, 1/2 turn, Step, 1/4 Turn, Kick, Back-Back, Jump back 3x.
1,2 Step fram på høyre (1), Pivot 180 grader mot venstre (2). 03:00
4,3 Step fram på høyre (3), Pivot 180 grader mot venstre (4). 09:00
5,6 Step fram på høyre (5), Pivot 180 grader mot venstre (6). 03:00
7,8 Step fram på høyre (7), Pivot 90 grader mot venstre (8). 12:00

9&10 Kick høyre fram (9), Step bak på høyre (&), Step venstre inntil høyre (10).
11&12 Hopp 3x bakover med samlede ben (11&12).

1 - 8 Jump back, Click fingers, Kick Ball Step, Step, 1/2 Pivot Turn, Jump out-in-out-in.
1,2 Hopp bak med samlede ben (1), Knips med fingrene med armene løftet til skulderhøyde (2). 12:00
3&4 Kick høyre fram (3), Step høyre litt fram (&), Step fram på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Pivot 180 grader mot venstre og Step venstre inntil høyre (6). 06:00
7& Hopp ut med begge ben (7), Hopp sammen med begge ben (&).
8& Hopp ut med begge ben (8), Hopp sammen med begge ben (&).

9 - 16 Jump back, Click fingers, Kick Ball Step, Step, 3/4 Pivot Turn, Jump out-in-out-in.
1,2 Hopp bak med samlede ben (1), Knips med fingrene med armene løftet til skulderhøyde (2). 06:00
3&4 Kick høyre fram (3), Step høyre litt fram (&), Step fram på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Pivot 3/4 vending mot venstre og Step venstre inntil høyre (6). 09:00
7& Hopp ut med begge ben (7), Hopp sammen med begge ben (&).
8& Hopp ut med begge ben (8), Hopp sammen med begge ben (&).



Note: Etter taktslagene 73 - 84 (den 3. runden), danses de siste 16 taktene til dansen er ferdig.
Du vil face kl. 12:00 den 4. Gangen du danser denne delen.

Finish: Hopp bak med samlede ben og "kast" armene i været (1).


