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32 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Alison Johnstone, Joshua Talbot, John Bishop, Lu Olsen & Julie Hearne (Mai 2019).

Musikk: Glitter & Gold - Barns Courtney.
CD: Barns Courtney - The Attraction of Youth (2017).
alt:

Intro: Start dansen ved etter  taktslag ( sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 85 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal to Slow.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=1SUUyGI--Yw&feature=emb_logo

1 - 8 Stomp, Hold, Ball-Step, Step, Rock Step, Side Rock, Sailor Step.
1,2 Stomp fram på høyre (1), Hold (2). 12:00

&3,4 Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (3), Step fram på venstre (4).
5& Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
6& Step høyre til høyre side (6), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
7&8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre side (8).

9 - 16 Sailor Step, Behind, 1/4 turn, Side, Weave, Side Rock & Cross, Side.
1&2 Step venstre i kryss bak høyre (1), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre side (2).
3& Step høyre i kryss bak venstre (3), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 09:00
4 Step høyre til høyre side (4).

5&6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (6).
7& Step høyre til høyre side (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
8& Step høyre i kryss over venstre (8), Step venstre til venstre side (&).

17 - 24 Cross Shuffle, 1/2 turn & Cross Shuffle, Toe Switches into 1/2 Monterey Turn, Side.
1&2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (2).
&3 Snu (unwind) 180 grader mot venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (3). 03:00
&4 Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5& Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre inntil venstre (&).
6& Point venstre tå til venstre side (6), Step venstre inntil høyre (&).
7& Point høyre tå til høyre side (7), Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 09:00
8 Step venstre til venstre side (8).

25 - 32 1/2 Vaudeville, Cross, 1/4 Pivot turn, Back, Coaster Step, Out-Out, Heels in, Toes in.
1& Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre litt til venstre side (&).
2& Touch høyre hæl diagonalt fram til høyre (2), Step høyre inntil venstre (&).
3& Step venstre i kryss over høyre (3), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 06:00
4 Step bak på venstre (4).

5&6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
&7 Step høyre litt diagonalt fram til høyre (&), Step venstre til venstre side (7).
&8 Swivel begge hælene inn mot senter (&), Swivel tærne inn mot senter (8).

Tag: Danses etter vegg nr. 5. Du vil face kl. 6:00.
1 - 6 V-Shape Steps, Step, Touch forward x4
1& Step høyre litt diagonalt fram til høyre (1), Step venstre til venstre side (&).
2& Step høyre tilbake til senter (2), Step venstre inntil høyre (&).
3& Stomp høyre litt diagonalt fram til høyre (3), Touch venstre tå inntil høyre (&).
4& Stomp venstre litt diagonalt fram til venstre (4), Touch høyre tå inntil venstre (&).
5& Stomp høyre litt diagonalt fram til høyre (5), Touch venstre tå inntil høyre (&).
6& Stomp venstre litt diagonalt fram til venstre (6), Touch høyre tå inntil venstre (&).
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