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Hi-A-Ma Cha

48 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney (Desember 2011).

Musikk: Hi-A-Ma (Pata Pata) - Milk & Sugar feat. Mirian Makeba & Jungle Brothers.
CD: Milk & Sugar - Hi-A Ma (Pata Pata) (CD-Single). (2011).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter  taktslag med beat ( sekunder).
Motion: Cuban Motion (Funky Cha Cha).
Tempo: 126 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=iv8nMS-Mx0s

1 -9 Side, Back Rock Step, Shuffle forward, Step, 1/4 turn, Cross Rock, Side.
1 Step venstre til venstre side (1). 12:00

2,3 Step bak på høyre (2), Rock (recover) fram igjen på venstre (3).
4&5 Step fram på høyre (4), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (5).
6,7 Step fram på venstre (6), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (7). 03:00
8& Step venstre i kryss over høyre (8), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
1 Step venstre til venstre side (1).

10 - 17 Cha Cha, Side, Cha Cha, Side, Hip Sways, Sailor 1/4 turn.
2&3 Step høyre inntil venstre (2), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (3).
4&5 Step venstre inntil høyre (4), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (5).
6,7 Sway hoftene til høyre side (6), Sway hoftene til venstre side (7).
8& Step høyre i kryss bak venstre (8), Step venstre litt til venstre side (&).
1 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (1). 06:00

18 - 25 Walk forward, Shuffle forward, Point, 1/4 turn & Flick, Diagonal Shuffle.
2,3 Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3).
4&5 Step fram på høyre (4), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (5).
6,7 Point høyre tå fram (6), Snu 90 grader mot venstre og Flick høyre fot bakover (7). 03:00
8& Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (8), Step venstre inntil hørye (&). 01:30
1 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1). 01:30

26 - 32 Point, 1/4 turn & flick, Diagonal Shuffle, Side Rock, Together.
2,3 Point venstre tå til venstre side (2), Snu 90 grader mot høyre og Flick venstre fot bakover (3). 04:30
4& Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (4), Step høyre inntil venstre (&). 04:30
5 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (5). 04:30

6,7,8 Step høyre til høyre side (6), Rock (reocver) tilbake igjen på venstre (7), Step høyre inntil v. (8). 03:00

33 - 40 Side Mambo left & right, Mambo forward, Back Rock Step.
1&2 Step venstre til venstre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step venstre inntil h. (2).
3&4 Step høyre til høyre side (3), Rock (reocver) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre inntil v. (4).
5&6 Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step bak på venstre (6).
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

41 - 48 Step, 1/4 turn, Step, 1/4 turn, 1/4 turn Side, Back Rock, Side Shuffle.
1,2 Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (2). 12:00
3,4 Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (4). 09:00
5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (5). 06:00

6,7 Step bak på venstre (6), Rock (recover) fram igjen på høyre (7).
8& Step venstre til venstre side (8), Step høyre inntil venstre (&).

Tag: Danses etter vegg nr. 6. Du vil Face kl. 12:00
1,2,3,4 Shimmy skulderene over 4 taktslg, eller Vrikk hoftene fra side til side over 4 taktslag.
Note: Bare sørg for at vekten ligger over høyre etter disse taktene. Så du kan begynne med takt 1 igjen.
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