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All Good
32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Intro:
Motion:
Tempo:
SOD:
Videolink:

4 wall, Beginner Line Dance.
Kate Sala.
It's All Good - Joe Nichols.
Joe Nichols - It's All Good (2011).
Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (9 sekunder).
Novelty (Social only).
119 BPM.
Speed of Dance; Slow to Normal.
https://www.youtube.com/watch?v=4RfdjgwEdUo&t=75s

1-8
1,2
3,4
5,6
7,8

Rumba Box with Touch & Hitch.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (2).
Step fram på høyre (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (6).
Step bak på venstre (7), Hitch høyre kne (8).

9 - 16
1,2
3,4
5,6
7,8

Coaster Cross, Point, Coaster Cross, Point.
Step bak på høyre (1), Step venstre inntil høyre (2).
Step høyre i kryss over venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4).
Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Point høyre tå til høyre side (8).

17 - 24
1,2
3,4
5,6
7,8

Jazz Box, Cross, Diagonal Shuffle forward, Touch.
Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
Step høyre til høyre side (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
Step høyre diagonalt fram til høyre (5), Step venstre inntil høyre (6).
Step høyre diagonalt fram til høyre (7), Touch venstre tå inntil høyre (8).

25 - 32
1,2
3,4
5,6
7,8

Back, Touch, 1/4 turn, Touch, Hip Sways, Touch.
Step venstre diagonalt bak til venstre (1), Touch høyre tå inntil venstre (2).
Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (3), Touch venstre inntil høyre (4).
Step venstre til venstre side og Sway hoftene til venstre (5), Sway hoftene til høyre (6).
Sway hoftene til venstre (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).
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