29.09.2019

32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
Videolink:

4 wall, Beginner Linedance.
Michele Burton (November 2011)
Love You Like A Love Song - Selana Gomez.
Selena Gomez - When The Sun Goes Down (2011).
You Need A Man Around Here - Brad Paisley (Fast alternative).
Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (4 sekunder).
Novelty (Social only).
117 BPM.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=5KoN8r-FNB8

1-8
1,2
3,4
5,6
7,8

Diagonal Steps forward & Touch.
Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Touch venstre tå inntil høyre (2).
Step venstre diagonalt fram til venstre (3), Touch høyre tå inntil venstre (4).
Step høyre diagonalt fram til høyre (5), Touch venstre tå inntil høyre (6).
Step venstre diagonalt fram til venstre (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

9 - 16
1,2
3,4
5,6
7,8

Rock forward & back (Rocking Chair), Jazz Box 1/4 turn.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

17 - 24
1,2
3,4
5,6
7,8

Vine right, Side, Touch, Side, Touch.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
Step venstre til venstre side (5), Touch høyre tå inntil venstre (6).
Step høyre til høyre side (7), Touch venstre tå inntil høyre (8).

25 - 32
1,2
3,4
5&
6&
7,8
Note:

Weave left, Hip Bumps.
Step venstre til venstre side (1), Step høyre i kryss bak venstre (2).
Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss over venstre (4).
Step venstre til venstre side og Vrikk hoftene til venstre (5), Vrikk hoftene til høyre (&).
Vrikk hoftene til venstre (6), Vrikk hoftene til høyre (&).
Vrikk hoftene til venstre (7), Hold (8).
Len deg gradvis mer og mer over på venstre ben mens du vrikker.
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