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Beskrivelse: 64 Takter, 4 Wall Line Dance, Latin Style 
Nivå:  Avansert 
Musikk: Torero – Chayanne 
CD: Chayanne - Grandes Exitos 
Alt. Let's Get Loud - Jennifer Lopez, Baila Baila - Liz Abella 
Slow alt. I Wanna Be Like You - Big Bad Voodoo Daddy, I Need To Know - Marc Anthony 
BPM: 136 
 
1 – 8 Step, Swivel 1/2 turn, Side, Cross Rock, Sweep, Rock Step, Twinkle right. 
1 – 2 Step fram på høyre (1), Pivot 180 grader mot venstre (2). (Behold vekten på høyre!). 
3  Step venstre til venstre side (3). 
4& Step høyre i kryss over venstre (4), Rock tilbake på venstre (&). 
5 Sweep høyre ut i front og bakover med klokka (5). 
6 – 7  Step bak på høyre (6), Rock fram igjen på venstre (7). 
8 &   Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (8), Step venstre inntil høyre (&). 
1  Step høyre inntil venstre samtidig som du snur kroppen diagonalt til høyre (1). 
 
9 – 16  Twinkle 1/2 turn, Cross, Point, Swivel 1/4 turn, Hold, Shuffle left.  
2&  Step venstre diagonalt i kryss over høyre (2), Step høyre til høyre (&). 
3  Pivot 180 grader mot venstre og Step venstre til venstre (3). 12:00 
4 – 5  Step høyre i kryss over venstre (4), Point venstre tå til venstre (5). 
6 – 7   Swivel helene 1/4 turn mot høyre slik at du vender mot venstre (6), Hold (7). 9:00 
8 & 1  Step venstre til venstre (8), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (1). 
 
17 – 24  Cross Rock, Shuffle 1/4 turn, Point, Lock, Shuffle forward. 
2 – 3  Step høyre i kryss over venstre (2), Rock tilbake på venstre (3). 
4 & 5  Step høyre 90 grader til høyre (4), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (5). 
6 – 7  Point venstre tå til venstre side (6), Step venstre tåballe rett bak høyre (7). 
8 & 1  Step fram på høyre (8), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (1). 
 
25 – 32  Step, Pivot 1/4 turn, Step, 1/2 turn, Step, Kick Ball Point, Hip Bumps. 
2 – 3  Step fram på venstre (2), Pivot 90 grader mot høyre (3). 
4&  Step fram på venstre (4), Pivot 180 grader mot venstre og Step litt bak på høyre tåballe (&). 
5  Step rett ned på venstre fot (5). 
6 & 7  Kick høyre fram (6), Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre tåballe fram (7). 
8 & 1  Vrikk hoftene fram, bak, fram (8&1). 
 
33 – 40  Together, Forward, Mambo step back, Rock Step back, Cross, Back, 1/4 Turn. 
2 – 3  Step venstre inntil høyre (2), Step fram på høyre (3). 
4 & 5  Step bak på venstre (4), Rock fram igjen på høyre (&), Step venstre inntil høyre (5). 
6 – 7  Step bak på høyre (6), Rock fram igjen på venstre (7) 
8&  Step høyre i kryss over venstre (8), Step bak på venstre (&). 
1  Step høyre 90 grader til høyre (1). 
 
41 – 48  Step, Sweep 1/2 turn, Hold, Cross Rock, Hold, Side, Cross Rock, Hold. 
2 – 3  Step fram på venstre (2), Snu 180 grader mot venstre og Sweep høyre ut mot klokka og Touch inntil (3). 
4 – 5&  Hold (4), Step høyre i kryss over venstre (5), Rock tilbake på venstre (&). 
6 – 7  Hold (med benet litt i luften (6), Step høyre til høyre (7). 
8 & 1  Step venstre i kryss over høyre (8), Rock tilbake på høyre (&), Hold (1) 
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49 – 56 Hip Bumps, Mambo Step left, Rock Step back, Step, Lock, Unwind 3/4 turn. 
2 – 3 Step venstre til venstre og vrikk hoftene til venstre (2), Vrikk til høyre (3). 
4 & 5 Push vekten over til venstre igjen (4), Rock tilbake på høyre (&), Step venstre inntil høyre (5). 
6 – 7 Step bak på høyre (6), Rock fram igjen på venstre (7). 
8 & 1 Step fram på høyre (8), Lock venstre i kryss bak høyre (&), Unwind 3/4 turn mot venstre (1). 
 (Behold vekten på venstre). 
 
57 – 64 Modified Mambo Steps, Shuffle forward. 
2 – 3 Step høyre til høyre (2), Rock tilbake på venstre (3), Step høyre inntil venstre (4). 
5 – 7 Step venstre til venstre (5), Rock tilbake på høyre (6), Step venstre inntil høyre (7). 
8 & 1 Step fram på høyre (8), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (1). 
 (Taktslag 1 er her starten på ny runde!) 
 
 

 
 

 
 

START AGAIN ~ SMILE 


