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56 takter 2 wall, Phrased Intermediate Linedance.
Koreograf: Mark Furnell, Chris Godden, Matt Lewis & Ray Jones (August 2019).

Musikk: Legends - Asanda.
CD: Youtube video only.
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (7 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 114 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=APKgscRqWt8

Part A:
1 - 8 Kick-Ball-Point, Toe Switches, Dip, Hip Roll, 1/4 turn.
1&2 Kick høyre fot fram (1), Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (2). 12:00
&3 Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (3).
&4 Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (4).
5,6 Bøy begge knærne (5), Reis opp igjen og Push hoftene til venstre side (6).
7,8 Rull hoftene full turn rundt mot venstre og Snu 90 grader mot venstre (7,8). 09:00

9 - 16 Tap & Kick, Point, 1/4 turn, Lock Steps, Sweep.
1&2 Tap høyre tå inntil venstre fot (1), Step ned på høyre (&), Kick venstre fot fram (2).
3,4 Touch venstre tå bakover (3), Snu 90 grader mot venstre og legg vekten på venstre (4). 06:00
5& Step fram på høyre (5), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
6& Step fram på høyre (6), Step fram på venstre (&).
7,8 Lock høyre i kryss bak venstre (7), Sweep venstre fot ut og rundt bakover (8).

17 - 24 Behind, Side Rock, Behind, Side Rock, Paddle back 3/4 turn.
1 Step venstre i kryss bak høyre (1).

2& Step høyre til høyre side (2), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
3 Step høyre i kryss bak venstre (3).

4& Step venstre til venstre side (4), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
5,6,7,8 Snu 3/4 turn mot venstre ved å "Padle" bakover (5,6,7,8).
Paddle: Snu og Step tåballen av venstre til venstre side og recover vekten tilbake til høyre igjen med en gagn. 09:00

25 - 32 Coaster Step, Step 1/4 turn, Weave, Side, Touch.
1&2 Step bak på venstre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (2).
3,4 Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (4). 06:00
5&6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss bak venstre (6).
7,8 Step venstre lagt til venstre side (7), Drag høyre fot etter og Touch inntil (8).

Part B:
1 - 8 Side, 1/4 turn Side, 1/4 turn Side, Touch. Repeat reverse way.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Snu 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (2). 09:00
3,4 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4). 12:00
5,6 Step venstre til venstre side (5), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (6). 09:00
7,8 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (7), Touch høyre tå inntil venstre (8). 06:00

9 - 16 Dorothy Steps, Out-Out, Ball-Cross, Unwind 1/2 turn.
1,2& Step fram på høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (2), Step fram på høyre (&).
3,4& Step fram på venstre (3), Lock høyre i kryss bak venstre (4), Step fram på venstre (&).
5,6 Step høyre diagonalt fram til høyre (5), Step venstre litt til venstre side (6).
&7 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (7).
8 Unwind 180 grader mot høyre (8). 12:00
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Part B+:
1 - 4 Out, Out, Ball-Cross, Unwind Full turn.
1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Step venstre litt til venstre side (2).
&3 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (3).
4 Unwind 180 grader mot høyre (4). 12:00

Part C: The Night Club.
1 - 8 NC Basic, 1/4 turn, Step, 1/4 turn, Cross, 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn, 1/4 Pivot turn, Side, Step,

Lock, Body Roll.
1 Step høyre til høyre side (1).

2& Step venstre i kryss over høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
3 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3). 09:00

4& Step fram på høyre (4), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (&). 06:00
5& Step høyre i kryss over venstre (5), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (&). 09:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 03:00
& Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (&). 06:00

7& Step fram på høyre (7), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
8& Body Roll fra hodet og nedover (8&).

Part C+: Dans hele part C 1-8 en gang til og legg så til følgende hver gang du skal danse C+ delen.
17 - 18 Step with right arm out, Lock with left arm out, Body Roll.

1 Step fram på høyre og Strekk høyre arm ut til høyre side (1).
& Lock venstre i kryss bak høyre og Strekk venstre arm ut til venstre side (&).

2& Body Roll fra hodet og nedover og Strekk venstre arm ut til venstre side (2&).

Sekvens: A, B, C, C+, B, A, B, C, C+, B, B, A, C+, C+, B, B+


