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64 takter 2 wall, Intermediate/Advanced Linedance.
Koreograf: Amy Glass & Will Craig (Juni 2013).

Musikk: Mirrors - Justin Timberlake (Radio Edit eller Single version).
CD: Justin Timberlake - The 20/20 Experience (2013).

Intro: Start ved vokalen etter 16 taktslag (12 sekunder).
Motion: Funky Smooth (Funky Night Club Two-Step).
Tempo: 77 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=1BmUxqbGPG8

Note: Dette er en kontradans hvor du bare behøver å lære en del. A eller B. Deltagerne står rett ovenfor
hverandre og danser samme trinnene bare speilvendt.

Part A:
1 - 8 Basic Night Club, Weave, Side Rock 1/4 turn, 1/2 Pivot turn twice.

1 Step venstre langt til venstre side (1). 12:00
2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre litt i kryss over høyre (&).
3 Step høyre langt til høyre side (3).

4& Step venstre i kryss bak høyre (4), Step høyre til høyre side (&).
5 Step venstre i kryss over høyre (5).

6& Step høyre til høyre side (6), Snu 90 grader mot venstre og Recover fram igjen på venstre (&). 09:00
7 Step fram på høyre (7).
8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (8). 03:00
& Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (&). 09:00

9 - 16 1/4 turn into Basic Night Club into Hip Sways, Back Rock, Walk forward.
1 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre langt til venstre side (1). 12:00

2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre litt i kryss over høyre (&).
3 Step høyre til hørye side og Sway hoftene til høyre side (3).

4& Sway hoftene til venstre (4), Sway hoftene til høyre (&).
5 Step venstre til venstre side (5).

6& Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
7,8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8). (Du vil alltid passere partneren din på din v.side)

17 - 24 1/2 turn by Stepping down & Sweep, Weave into diagonal Rocking Chair, Cross, 
Side Rock 1/4 turn, 1/2 Pivot turn twice.

1 Snu 180 grader mot venstre ved å Steppe ned på høyre fot og Sweep venstre ut bakover (1). 06:00
2& Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre side (&).
3& Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
4& Step venstre diagonalt bak til venstre (4), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
5 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (5).

6& Step høyre til høyre side (6), Snu 90 grader mot venstre og Recover fram igjen på venstre (&). 03:00
7 Step fram på høyre (7).
8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (8). 09:00
& Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (&). 03:00
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25 - 32 1/4 turn into Basic Night Club into Hip Sways, Back Rock, Walk forward.
1 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre langt til venstre side (1). 06:00

2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre litt i kryss over høyre (&).
3 Step høyre til hørye side og Sway hoftene til høyre side (3).

4&5 Sway hoftene til venstre (4), Sway hoftene til høyre (&), Step venstre til venstre side (5).
6& Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre litt i kryss over høyre (&).
7,8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

Restart: På vegg nr. 5 danser du opp til og med taktslag 7. Deretter legger du til følgende:
Step fram på venstre (8), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).

Note: Du skal IKKE gå forbi partneren din.

33 - 40 Step out & Look back right, Look back left, 1/4 turn, Rock, Recover 1/4 turn, Cross, Back & Cross, 
Back & Cross.

1 Step høyre til høyre side og titt bakover over høyre skulder (1).
2 Titt bakover over venstre skulder (2).

Note: Du vil nå være "back to back" med din partner.
3& Snu (swivel) 90 grader mot høyre og legg vekten fram på høyre (3), Step fram på venstre (&). 09:00
4 Snu 90 grader mot høyre og Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4). 12:00

&5 Step venstre i kryss over høyre (&), Step bak på høyre (5).
6&7 Step venstre inntil høyre (6), Step høyre i kryss over venstre (&), Step bak på venstre (7).
8& Step høyre inntil venstre (8), Step venstre i kryss over høyre (&).

41 - 48 Back, Full turn moving forward, Rock Step, Back, Coaster Step, Step, Cross.
1 Step bak på høyre (1).
2 Snu 90 grader mot venstre ved å Steppe ned på venstre fot (2). 09:00
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 06:00
3 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3). 03:00
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (&). 12:00

4&5 Step fram på venstre (4), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step bak på venstre (5).
6&7 Step bak på høyre (6), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (7).
8& Step venstre litt fram (8), Step høyre i kryss over venstre (&).

Restart: Restart fra her på vegg nr. 1 og 3. Du vil face henholdsvis kl. 12 og 6.

49 - 56 Weave 1/4 turn, Rock Step, 1/4 turn crossing behind, 1/2 Pivot turn, Cross, 1/4 turn, Side, Touch.
1 Step venstre til venstre side (1).

2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 09:00
3,4 Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4)
& Snu 90 grader mot venstre og Step høyre litt i kryss bak venstre (&). 06:00

5,6 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5), Step høyre i kryss over venstre (6). 03:00
7 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 06:00

&8 Step høyre til høyre side (&), Touch venstre tå inntil høyre (8).

57 - 64 Side, Left Arm up left, Down right, Down left, Wave big circle counter clockwise, Basic left, 
1/4 turn, Step, 3/4 turn.

1 Step venstre til venstre side og Rekk venstre arm med åpen hånd og håndflaten ut diagonalt
opp til venstre (1).

2 Strekk venstre hånd ned til høyre hofte og legg vekten på høyre ben (2).
& Sterkk høyre hånd over til venstre hofte og legg vekten på venstre (&).

3,4 Lag en sirkel med venstre hånd ved først føre den over til høyre hofte for deretter i en sirkelbevegelse
mot klokka over hodet og rundt (3,4).

4 Step venstre til venstre side (4).
5& Step høyre i kryss bak venstre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
6 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 09:00

7,8 Step fram på venstre (7), Snu (swivel) 3/4 turn mot høyre (8). 06:00

Part B: Denne delen er nøyaktig den samme som part A, men 100% speilvendt.
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