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32 takter 2 wall, Nybegynner Line Dance.
Koreograf: Barry Amato (Januar 2005).

Musikk: Don't Get Me Wrong - The Pretenders.
CD: The Pretenders - Get Close (1986).
Alt: Puttin' On The Ritz - Robbie Williams.

Intro: Start dansen på ordet "Wrong" etter 64 taktslag (19 sekunder).
Motion: Smooth (Two-Step).
Tempo: 204 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=6AlX7C6yjPE

1 - 8 Diagonal Walk forward, Mambo Step, Walk diagonal back, Triple in place.
1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Step venstre diagonalt fram til høyre (2). 01:30
3& Step høyre diagonalt fram til høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
4 Step høyre inntil venstre (4).

5,6 Step venstre diagonalt bak til venstre (5), Step høyre diagonalt bak til venstre (6). 01:30
7&8 Shuffle på stedet ved å Steppe v,h,v og Snu samtidig 1/8 turn venstre tilbake til senter (7&8). 12:00

9 - 16 Diagonal Walk forward, Mambo Step, Walk diagonal back, Triple in place.
1,2 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1), Step venstre diagonalt fram til venstre (2). 10:30
3& Step høyre diagonalt fram til venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
4 Step høyre inntil venstre (4).

5,6 Step venstre diagonalt bak i kryss bak høyre (5), Step høyre diagonalt bak til høyre (5). 10:30
7&8 Shuffle på stedet ved å Steppe v,h,v og Snu samtidig 1/8 turn høyre tilbake til senter (7&8). 12:00

17 - 24 Charleston Step, Step, 1/2 turn, Walk forward.
1,2 Tap høyre hel fram (1), Step høyre inntil venstre (2).
3,4 Touch venstre tå bak (3), Step venstre inntil høyre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 06:00
7,8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

25 - 32 Charleston Step, Step, 1/2 turn, Step, 1/2 turn.
1,2 Tap høyre hel fram (1), Step høyre inntil venstre (2).
3,4 Touch venstre tå bak (3), Step venstre inntil høyre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 12:00
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 06:00

Note: Dansen danses bare på halve tempoet i forhold i musikken. DVS på annenhver beat. (med hold takter
i mellom hvert trinn).
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