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32 takter 4 wall, Improver Line Dance.
Koreograf: Brandon Zahorsky (Oktober 2021).

Musikk: Shivers - Ed Sheeran.
CD: Ed Sheeran - = (Equals).
alt:

Intro: Start dansen på vokalen etter 32 taktslag (22 sekunder).
Motion: Novelty (Social for fun only).
Tempo: 141 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=JvqRk3UehjU&ab

1 - 8 Hop forward, Hold, Hip Bumps, More Hip Bumps or Hip Roll.
1,2 Hopp fram på høyre fot (&), Step venstre inntil høyre (1), Hold (2), 12:00
3,4 Vrikk hoftene til venstre side (3), Vrikk hoftene til høyre side (4).
5,6 Vrikk hoftene til venstre side (5), Push/Bump rumpa bakover (6).
7,8 Vrikk hoftene til høyre side (7), Vrikk hoftene til venstre side (8).
alt: Rull hoftene fra venstre til høyre mot klokka på taktslag 5-8.

9 - 16 Cross Rock, Side Shuffle, Cross Rock, Shuffle 1/4 turn.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Step høyre til høyre side (3), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7& Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&).
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 09:00

17 - 24 Cross, Point, Cross, Point, Jazz Box 1/4 turn cross.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Point venstre tå til venstre side (2).
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Point høyre tå til høyre side (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
7,8 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8). 12:00

25 - 32 Side, Touch, Side, Touch, Vine 1/4 turn or Rolling Vine 1 1/4 turn.
1,2 Step høyre til hørye side (1), Touch venstre tå inntil høyre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Touch høyre tå inntil venstre (4).
5 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (6). 09:00

7,8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8). 03:00
Optional: Vine 1/4 turn.

5,6 Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
7,8 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

Note: Fun Option for the last section (29 - 32).
Happens when the music kicks up and during the chorus in the song.
There will be 4 bass beats to hop on.

5,6,7,8 Snu 90 grader mot høyre og Hink/hopp 4 små hopp framover.
Det vil føles som 5 hopp, da du starter dansen på nytt igjen med ett hopp også.
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