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Beskrivelse:
Nivå:
Musikk:
Alt.
CD:
Intro:
Motion:
Tempo:
Videolink:
1–9
1,2
3
4&
5
6,7
8&1

32 taktslag, 4 Wall Line Dance.
Intermediate.
Ain’t It Funy – Jennifer Lopez.
Jennifer Lopez - J. Lo. (2001).
Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (10 sekunder).
Cuban Motion (Cha Cha).
100 BPM.
http://www.youtube.com/watch?v=dFvKzYOymCY

Side, Point back, ½ Turn, Side Rock & Cross, Ronde with ¼ turn, Shuffle forward.
Step venste til venstre side (1), Point høyre tå bak (2).
Snu ½ turn mot høyre og legg vekten fram på høyre (3).
Step venstre til venstre side (4), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
Step venstre i kryss over høyre (5).
Snu 90 grader mot venstre ved å Sweepe høyre fot rundt og ut framover (6,7).
(Avslutt med høyre tå pointende i gulvet inntil venstre, helen løftet).
Shuffle fram h,v,h (8&1)

10 – 17
2,3
4&5
6,7
8&
1

Together, Forward, Shuffle forward, Rock Step, Walk back, ½ Pivot turn.
Step venstre inntil høyre (3.posisjon) (2), Step fram på høyre (3).
Shuffle fram v,h,v (4&5).
Step fram på høyre (6), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (7).
Step bak på høyre (8), Step bak på venstre (&).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (1).

18 – 25
2,3
4&
5
6&
7
8&1

Step, ¼ Turn, Twinkles, Cross, Out-out.
Step fram på venstre (2), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (3).
Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre tåballe litt til høyre side (&).
Step ned på venstre pointende mot kl. 10 (5).
Step høyre i kryss over venstre (6), Step venstre tåballe litt til venstre side (&).
Step ned på høyre pointende mot kl. 2 (7).
Step venstre i kryss over høyre (8), Step høyre til høyre (&), Step venstre litt til venstre side (1).

26 – 32
2,3
&4,5
6,7
8&

Hip Bumps, Together, Step, 1/2 Turn, Point, Cross, Chasse left.
Vrikk hoftene til venstre (2), Vrikk hoftene til høyre (3).
Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (5).
Point høyre tå til høyre side (6), Step høyre i kryss over venstre (7).
Step venstre til venstre side (8), Step høyre inntil venstre (&).

Bridge:
1-9
1,2
3
4&5
6,7
8&1

Danses når musikken mister beaten. Dans dansen helt ut, legg så til bridge'en. Du vil face kl. 6:00
Side, Cross Rock, Chasse right, Cross Rock, 1/4 turn & Shuffle forward.
Step venstre til venstre side (1), Step høyre i kryss over venstre (2).
Rock (recover) tilbake igjen på venstre (3).
Step høyre til høyre side (4), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (5),
Step venstre i kryss over høyre (6), Rock (recover) tilabke igjen på høyre (7).
Snu 90 grader mot venstre og Shuffle fram v,h,v (8&1).

10 – 20
2,3
4&5
6&7
8,9
10,11
12

Step, 1/2 Turn, Kick Ball Touch, Hip Bumps, Step, Point, Cross, Point, 1/4 turn.
Step fram på høyre (2), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (3).
Kick høyre fram (4), Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre tåballe fram (5).
Push hoftene fram (6), Push hoftene tilbake til senter (&), Push hoftene fram igjen (7).
Step fram på venstre (8), Point høyre tå til høyre side (9).
Step høyre i kryss over venstre (10), Point venstre tå til venstre side (11).
Med vekten fordelt på begge ben; Swivel helene mot høyre og Snu 90 grader mot venstre (12).
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