
32 takter 2 wall, Advanced Intermediate Line Dance.
Koreograf: John H. Robinson (USA) Sept. '98

Musikk: Blood On The Dance Floor (TM's Switchblade Edit) - Michael Jackson.
CD: Michael Jackson - Blood On The Dance Floor.
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 kraftige beat (33 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 125 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=DynaBB8MIKI&t=79s&ab

1 - 8 Side & Cross Steps, Vine w/ 1/2 turn right, Hitch, Clap.
1& Step venstre til venstre side (1), Step høyre i kryss bak venstre (&). 12:00
2& Step venstre til venstre side (2), Step høyre i kryss bak venstre (&).

3&4 Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss bak venstre (&), Step venstre til venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
7 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (7). 03:00

&8 Snu 90 grader mot høyre på høyre tåballe og Hitch venstre + Klapp (&), Klapp (8). 06:00

9 - 16 Toe Switches & Hitch & Point, Twist right & turn left, Body Roll.
&1 Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå til høyre (1).
&2 Step høyre inntil (&), Touch venstre tå til venstre (2).
&3 Step venstre inntil (&), Touch høyre tå til høyre (3).
&4 Hitch høyre i kryss over venstre ben (&), Touch høyre tå til høyre (4).

Arm movements: (Gjøres parallellt med de foregående 4 taktslagene)
Sving samme arm som ovenstående ben ut til siden parallellt med bena.

5 Swivel helene til venstre (nesten 1/4 vending) (5).
6 Swivel helene til høyre nesten 1/2 vending (6). 03:00

7,8 Body Roll (avslutt med vekten på høyre ben) (7,8).

17 - 24 Rock Steps with Knee Pops, 1/4 turn left & right, Toe Taps
1 Step fram på venstre med strakt ben og Touch høyre tå inntil venstre og Pop høyre kne ut (1).
2 Rock tilbake på høyre med strakt ben og Pop venstre kne ut (2).
3 Rock fram på venstre med strakt ben og Touch høyre tå inntil venstre og Pop høyre kne ut (3).
4 Rock tilbake på høyre med strakt ben og Pop venstre kne ut (4).

&5 Step fram på venstre og Snu 90 grader mot venstre (&), Step høyre til høyre side (5). 12:00
6 Touch venstre tå i kryss bak høyre hel (6).
7 Snu 90 grader mot høyre og Step litt bak på venstre (7). 03:00
8 Tap høyre tå bak venstre hel (8).

25 - 32 Syncopated Toe & Heel Switches with 1/4 turn, Step, Touch Sweep.
1&2 Tap høyre tå fram (1), Step høyre inntil venstre (&), Tap venstre tå fram (2).

& Step venstre inntil høyre og snu 90 grader mot høyre (&). 06:00
3& Touch høyre hel fram (3), Step høyre inntil venstre (&).
4& Touch venstre hel fram (4), Step venstre inntil h. (&).
5,6 Step fram på høyre (5), Touch venstre inntil (6).
7,8 Point venstre tå til venstre side (7), Sweep venstre mot venstre og Touch venstre tå bak høyre (8).



Arms: Arm movements: (Gjøres parallellt med de foregående 4 taktslagene)
(5) Løft høyre arm i front, albuen bøyd og neven knyttet. Grip fatt i høyre håndledd med venstre håndflate.
(6) Senk begge armene ned litt.
(7) Venstre hånd "drar" høyre arm over til venstre.
(8) Løs grepet og Sweep hendene rundt i sirkelbevegelse mot solen og pek diagonalt ned til høyre.

Tag: Legg till denne delen etter 5te veggen bare hvis du bruker TM's Edit. Du vil face kl. 6:00.
1 - 4 Toe Switches.

1 Touch venstre tå til venstre og sving armene til venstre (1).
2  Tap venstre inntil høyre og Sweep armene til høyre (2).

3,4 Repeter step 1 og 2..


