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Hideaway Cha

32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Joanne Brady, Jamie Davis, Jo Thompson.

Musikk: Dance With Me - Debelah Morgan.
CD: Debelah Morgan - Dance With Me (2000).
Alt: Some Things Never Change - Tim McGraw.

Intro: Start dansen på ordet "dance" (4 sekunder).
Motion: Cuban Motion (Cha Cha Rhythm).
Tempo: 114 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=DiiAh1ofiHY

1 - 9 Walk forward, Shuffle forward, Rock Step, Shuffle back with Lock Step.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2), Step fram på venstre (3). 12:00

Optional styling: Step litt i kryss over på hvert skritt
4&5,6,7 Shuffle fram h,v,h (4&5), Rock fram på venstre (6), Rock tilbake på høyre (7).

8&1 Step bak på venstre (8), Lock høyre i kryss over venstre (&), Step bak på venstre (1).

10 - 17 1/4 turn, Rock & Sway, Rock & Sway, Long sidestep, Slide together, Rock step back, Chasse.
2 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre og Sway kroppen til høyre (2). 03:00
3 Rock tilbake igjen på venstre og Sway kroppen mot venstre (3).

4&5 Rock til høyre på høyre (4), Rock tilbake på venstre (&), Step høyre langt til høyre (5).
6& Slide venstre etter høyre (6) Step litt bak på tåballen av venstre (&)6& Slide venstre etter høyre (6), Step litt bak på tåballen av venstre (&).

7,8&1 Rock (recover) fram igjen på høyre litt i kryss over venstre (7), Shuffle til venstre v,h,v (8&1).

18 - 25 Cross, Rock, Chasse right, Cross Rock, Chasse left.
2,3 Step høyre i kryss over venstre (2), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (3).
4&5 Step høyre til høyre (4), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (5).
6,7 Step venstre i kryss over høyre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (7).
8&1 Step venstre til venstre (8), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (1).

26 - 32 Hold, Syncopated Sailor Steps, Rock Step, 1/2 Turn right, Forward.
2&3 Hold (2), Step høyre i kryss bak venstre (&), Step venstre til venstre (3).
&4& Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss bak høyre (4), Step høyre til høyre (&).
5,6 Step venstre inntil høyre (5), Step fram på høyre (6).
7 Rock (recover) tilbake igjen på venstre (7).
8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 09:00
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