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Nivå:
Musikk:
CD:
Intro:
Motion:
BPM:

96 Takter, 2 Wall Line Dance.
Videregående.
Are Your Eyes Still Blue – Shane McAnally.
Shane McAnally – Shane McAnally (2000).
Start etter 64 taktslag (23 sekunder).
Smooth (Two-Step).
124

1–8
1,2,3,4 12:00
5,6
6:00
7,8

Walk forward, Step, ½ turn, Step.
Step fram på venstre (1), Hold (2), Step fram på høyre (3), Hold (4).
Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6).
Step fram på venstre (7), Hold (8).

9 – 16
1,2,3,4
5,6
7,8
Restart:

Walk forward, Rock ¼ turn.
Step fram på høyre (1), Hold (2), Step fram på venstre (3), Hold (4).
Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Hold (8).
Restart herfra i runde nr. 3

17 – 24
1,2,3,4
5,6,7,8

Cross, Side, Sailor Step.
Step venstre i kryss over høyre (1), Hold (2), Step høyre til høyre (3), Hold (4).
Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre (6), Step venstre til venstre (7), Hold (8).

25 – 32
1,2
3,4
5,6
7,8

Cross, ¼ turn, ¼ turn & Side Shuffle.
Step høyre i kryss over venstre (1), Hold (2).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (3), Hold (4).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (6).
Step høyre til høyre side (7), Hold (8).

33 – 40
1,2
3,4
5,6
7,8

Cross Rock, Side, Cross Rock, Side.
Step venstre i kryss over høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step venstre til venstre side (3), Hold (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Step høyre til høyre side (7), Hold (8).

41 – 48
1,2
3,4
5,6
7,8

Cross Rock ¼ turn, Paddle turn ¾.
Step venstre i kryss over høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3), Hold (4).
Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6).
Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (8).

49 – 56
1,2
3,4
5,6
7,8

Closed Twinkles right & left.
Step høyre i kryss over høyre (1), Hold (2).
Step venstre til venstre side (3), Step høyre inntil og snu overkroppen diagonalt mot høyre (4).
Step venstre i kryss over høyre (5), Hold (6).
Step høyre til høyre side (7), Step venstre inntil h. og snu overkroppen diagonalt mot venstre (8).

Fortsetter neste side:
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57 – 64
1,2
3,4
5
6
7,8

Cross, ¼ turn, ½ turn, ¼ turn, Cross Point.
Step høyre i kryss over venstre (1), Hold (2).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (3), Hold (4).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (5).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (6).
Point høyre tå i kryss over venstre (7), Hold (8).

65 – 72
1,2
3,4
5,6
7,8

Unwind full turn, Sweep, Weave.
Unwind 360 grader mot venstre (1,2).
Sweep venstre fot ut og rundt mot klokka (3,4).
Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

73 – 80
1,2
3,4
5,6
7,8

Full Monterey turn, Side Rock & Cross.
Point høyre tå til høyre side (1), Hold (2).
Snu 360 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (3), Hold (4).
Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

81 – 88
1,2
3,4
5,6,7,8

¼ turn, ¼ turn, Shuffle forward.
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (1), Hold (2).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3), Hold (4).
Step fram på høyre (5), Step venstre inntil høyre (6), Step fram på høyre (7), Hold (8).

89 – 92
1,2,3,4
5,6
7,8

Step, ¼ turn, Rock forward, ½ turn, Rock forward.
Step fram på venstre (1), Hold (2), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (3), Hold (4).
Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen og høyre og start en ½ turn mot venstre (6).
Fullfør ½ turnen og Step fram på venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (8).

Start again!
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