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Amame
64 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Robbie McGowan Hickie (September 2008).
Musikk: Amame - Belle Perez.
CD:
Belle Perez - Gipsy.
Alt:
Travelin' Man - John Dean (CD One For The Road).
Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (16 sekunder).
Motion: Cuban Motion (Cha Cha).
Tempo: 126 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=aj9yZoY2dBI

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

Weave, Sweep, Weave, Sweep.
Step høyre i kryss bak venstre (1), Step venstre til venstre side (2).
Step høyre i kryss over venstre (3), Sweep venstre fot ut og rundt framover (4).
Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
Step venstre i kryss bak høyre (7), Sweep høyre fot ut og rundt bakover (8).

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

Cross Rock Step, Side Shuffle, Back Rock Step, 1/4 Pivot turn twice.
Step høyre i kryss bak venstre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2).
Step høyre til høyre side (3), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (4).
Step bak på venstre (5), Rock (recover) fram igjen på høyre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (7).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (8).

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

Step, Lock, Shuffle Lock Step forward, Rock forward & back (Rocking Chair).
Step fram på venstre (1), Lock høyre i kryss bak venstre (2).
Step fram på venstre (3), Lock høyre i kryss bak venstre (&), Step fram på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

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

Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn twice, Rock Step, Coaster Cross.
Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (2).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (3).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Step bak på høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

33 - 40
1,2
3,4
5,6
7&8

Side, Slide, Cross Rock, Syncopated Chasse 1/4 turn.
Step venstre langt til venstre side (1), Slide høyre etter venstre (2).
Step høyre i kryss over venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (6).
Step høyre til høyre side (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre 90 grader mot høyre (8).

41 - 48
1,2
3,4
5,6
7&8

Cross, Back, Side, Touch, Side, Touch, Side Shuffle left.
Step venstre i kryss over høyre (1), Step bak på høyre (2).
Step venstre til venstre side og Sway hoftene til venstre (3), Touch høyre tå inntil venstre (4).
Step høyre til høyre side og Sway hoftene til høyre (5), Touch venstre tå inntil høyre (6).
Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (8).
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49 - 56
1,2
3,4
5,6
7&8

Cross, Unwind, Side Rock, Cross, Side, Cross Shuffle.
Step høyre i kryss over venstre (1), Unwind 360 grader mot venstre (2).
Step venstre til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h. (8).

57 - 64
1,2
3,4
5,6
7
8

Side, Slide, Back Rock Step, Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Sweep.
Step høyre langt til høyre side (1), Slide venstre etter høyre (2).
Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7).
Sweep høyre fot ut og rundt bakover (8).
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