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32 takter 4 wall, Absolute Beginner Linedance.
Koreograf: Tina Argyle (November 2019).

Musikk: Day Of The Dead - Wade Bowen.
CD: Digital Download only.
alt:

Intro: Start dansen ved etter 32 taktslag (27 sekunder).
Motion: Novelty (Only for fun).
Tempo: 150 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=hUYyW0NzngY

1 - 8 Fan right, Fan left.
1 Stomp fram på høyre (1). 12:00

2,3,4 Swivel høyre tå til høyre (2), Swivel høyre til venstre (3), Swivel høyre tå til høyre (4).
5 Stomp fram på venstre (5).

6,7,8 Swivel venstre tå til venstre (6), Swivel venstre tå til høyre (7), Swivel venstre tå til venstre (8).

9 - 16 Step, Touch, Back, Touch, Back, Hook & Snap, Step, Touch.
1,2 Step fram på høyre (1), Touch venstre tå inntil høyre (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Touch høyre tå inntil venstre (4).
5,6 Step bak på høyre (5), Hook venstre fot opp til høyre legg/kne og Knips (6).
7,8 Step fram på venstre (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

17 - 24 Vine right, Vine left 1/4 turn.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Step høyre i kryss bak venstre (6).
7,8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (7), Brush høyre fot framover (8). 09:00

25 - 32 Slow Walk forward, Step, 1/2 turn, Walk forward.
1,2 Step fram på høyre (1), Hold (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Hold (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 03:00
7,8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).
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