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If I Was A Single Man

64 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Ria Vos (Mars 2012).

Musikk: A Woman Like You - Lee Brice.
CD: Lee Brice - Hard 2 Love (2012).
alt:

Intro: Start danset ved vokalen etter 32 taktslag (12 sekunder).
Motion: Smooth (Two-Step).
Tempo: 160 BPM.

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

1 - 8 Diagonal Lock Steps, Brush, Rock forward & back (Rocking Chair).
1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (2). 12:00
3,4 Step høyre diagonalt fram til høyre (3), Brush venstre fot framover (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7,8 Step bak på venstre (7), Rock (recover) fram igjen på høyre (8).

9 - 16 Diagonal Lock Steps, Brush, Jazz Box 1/4 turn, Cross.
1,2 Step venstre diagonalt fram til venstre (1), Lock høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Step venstre diagonalt fram til venstre (3), Brush høyre fot framover (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step litt bak på venstre (6).
7,8 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over h. (8). 03:00

17 - 24 Syncopated Weave, Side Rock.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Hold (2).
3,4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Hold (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).

25 - 32 Step, Sweep, Step, Sweep, Weave.
1,2 Step fram på høyre (1), Sweep venstre fot ut og rundt framover (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Sweep høyre fot ut og rundt framover (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
7,8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Step venstre til venstre side (8).

33 - 40 Cross Rock, 1/4 turn, Hold, Step, 1/4 turn, Cross, Hold.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3,4 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (3), Hold (4). 06:00
5,6 Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (6). 09:00
7,8 Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

Restart: Restart herfra på vegg nr. 3 & 6. Du vil face henholdsvis kl. 3:00 og 6:00.

41 - 48 Rumba Box.
1,2,3,4 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (2), Step fram på høyre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (6), Step bak på venstre (7), Hold (8).

49 - 56 Back Rock, 1/2 turn, Kick, Back, Lock, Back, Hold.
1,2 Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2).
3,4 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (3), Kick venstre fot fram (4). 03:00
5,6 Step bak på venstre (5), Lock høyre i kryss over venstre (6).
7,8 Step bak på venstre (7), Hold (8).
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57 - 64 Mambo Step back, Step, 1/2 turn, Step (Chase turn).
1,2 Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2).
3,4 Step fram på høyre (3), Hold (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6). 09:00
7,8 Step fram på venstre (7), Hold (8).
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