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Rhythm Of Swing

32 takter 2 wall, Intermediate Linedance.

Koreograf: Rickard Tapper & Kenneth Nilsson (Mars 2009).

Musikk: Rhythm - Rick Vito.

CD: Rick Vito - Band Box Boogie (2004).

Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 48 taktslag (15 sekunder).

Motion: Smooth (Boogie).

Tempo: 200 BPM. (Dansen er skrevet til halve tempoet).

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=w6rgRVjH9K0

1 - 8 Out-Out, Touch, Side, Cross, Unwind, Out-Out, Touch, Step, 1/2 turn Slide, 1/4 turn Slide.

&1 Step høyre til høyre side (&), Step venstre til venstre side (1). 12:00

&2 Touch høyre tå inntil venstre (&), Step høyre til høyre side (2).

3,4 Touch venstre tå i kryss bak høyre (3), Unwind 3/4 turn mot venstre (4). 03:00

&5 Step høyre til høyre side (&), Step venstre til venstre side (5).

&6 Touch høyre tå inntil venstre (&), Step fram på høyre (6).

7 Snu 180 grader mot venstre og "slide" fram på venstre (nesten som å skate) (7). 09:00

8 Snu 90 grader mot høyre og "slide" fram på høyre (8). 12:00

9 - 16 Jazz Box 1/2 turn, 1/2 Pivot turn twice, Kick-Cross-Back & slide, 1/2 turn, Point & Touch.

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

2 Snu 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (2). 06:00

3 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (3). 12:00

4 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (4). 06:00

5& Kick høyre fot fram (5), Step høyre i kryss over venstre (&).

6 Step langt bak på venstre og Slide høyre etter venstre (6).

7 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (7). 12:00

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

17 - 24 Side, Scuff, Behind, Side, Cross, Jump 1/2 turn, Jump 1/4 turn, Jump 1/4 turn, Cross Rock, 

1/4 Pivot turn.

&1 Step venstre til venstre side (&), Scuff høyre fot litt fram til høyre diagonal (1).

&2 Step høyre i kryss bak venstre (&), Step venstre til venstre side (2).

3 Hopp fram på høyre i kryss over venstre (3).

4 Snu 180 grader mot venstre ved å hoppe rundt og land med benene litt fra hverandre (4). 06:00

5 Snu 90 grader mot venstre ved å Hoppe fram på venstre (5). 03:00

& Snu 90 grader mot venstre ved å Hoppe fram på venstre (&). 12:00

6,7 Step venstre i kryss over høyre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (7).

8 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (8). 03:00

25 - 32 Heel Grind left, Heel Grind right 1/4 turn into Coaster Step, Charleston Steps.

1& Step venstre hel i kryss over høyre (1), Grind venstre hel og Step høyre til høyre side (&).

2& Step venstre inntil høyre (2), Step høyre hel i kryss over venstre (&).

3 Grind høyre hel og Snu 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (3). 06:00

&4 Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).

5& Sving høyre ben fram og Touch høyre i kryss over venstre (5), Swing høyre ben bakover (&).

6& Step bak på høyre (6), Sving venstre ben bakover (&).

7& Touch venstre litt i kryss bak høyre (7), Sving venstre fot framover (&).

8 Step fram på venstre (8).

Note: På taktslag 5-8; Swivel helene ut og inn mens du gjør Charleston Step'ene.

Swivel ut på heltaktene, Swivel inn igjen på &-taktene.
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