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Beskrivelse: 32 Takter, 4 Wall Line Dance. 
Nivå:  Lett videregående. 
Musikk: You’re The Boss – Brian Setzer & Gwen Stefani. 
CD: Brian Setzer Orchestra – The Dirty Boogie (1998). 
Intro: Start etter 16 taktslag (8 sekunder). 
Motion: Smooth (Boogie Woogie styling). 
BPM:  125 
 
1 – 8  Susy Q's left & right. 
1,2  Touch høyre hel i kryss over venstre (1), Grind høyre hel og Step venstre til venstre side (2). 
3,4  Touch høyre hel i kryss over venstre (3), Grind høyre hel og Step venstre til venstre side (4). 
&  Step høyre tåballe litt bak (&). 
5,6  Touch venstre hel i kryss over høyre (5), Grind venstre hel og Step høyre til høyer side (6). 
7,8  Touch venstre hel i kryss over høyre (7), Grind venstre hel og Step høyre til høyer side (8). 
Restart: Restart dansen herfra i den 7ende runden. 
 
9 – 16  Ball-Cross, Back, Kick-Ball-Step, Walk forward, Kick-Ball-Change. 
&1,2  Step venstre tåballe litt bak (&), Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2). 
3&4  Kick høyre fot ut til høyre side (3), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4). 
5,6  Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6). 
7&8  Kick høyre fot ut til høyre side (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre inntil høyre (8). 
  Styling: Alle skritt fram gjøres som "Shorty George's" (Twist walk). 
 
17 – 24  Twist right, Hitch ¼ turn, Cross, Hitch & Click, Cross, Hitch & Click. 
1,2,3  Swivel tærne til høyre (1), Swivel helene til høyre (2), Swivel tærne til høyre (3). 
4  Hitch venstre kne og Snu samtidig 90 grader mot venstre (4). 
5  Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (5). 
6  Hitch høyre kne og Knips og snu samtidig mot venstre diagonal (6). 
7  Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (7). 
8  Hitch venstre kne og Knips og snu samtidig mot høyre diagonal (8). 
 
25 – 32  Rock Step, 1/4 turn, Point, 1/4 turn, Full turn Pencil Spin. 
1,2  Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2). 
3,4  Snu 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3), Point høyre tå til høyre side (4). 
5  Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre og Prep for en høyre turn (5). 
6,7,8  Step venstre inntil høyre og Snu (Pencil spinn) 360 grader mot høyre (6,7), Hold (8). 
 
 
 

Start again! 


