25.10.2021

64 takter 2 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf:Michele Perron; Michaele Burton; Michael Barr
Musikk: Fools - Diane Birch.
CD:
Diane Birch - Bible Belt (2009).
Alt:
Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (16 sekunder).
Motion: Cuban Motion (Tango style).
Tempo: 121 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=Txo7agCVFgA

1-8

Step, Hold, Sweep forward, Sweep back into Weave, Hold.

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

Step fram på høyre (1), Hold (2).
Sweep venstre fot framover (3,4).
Sweep venstre fot bakover igjen og Step venstre i kryss bak høyre (5).
Step høyre til høyre side (6), Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

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

12:00

Ochos in place, Rock Step, Recover, Hold.
Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1), Hold (2).
Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (3), Hold (4).
Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Rock (recover) vekten fram igjen på høyre (7), Hold (8).

10:30
01:30
10:30
10:30

17 - 24 Side Corte, Hold, 1/4 turn, Step, 1/2 Pivot turn, Back, Hook/Flick (Ganchos).
1,2

Step venstre til venstre side (1), Hold (2).

12:00

Note:

En Corte er Tangoen's svar på Lunge. Bøy venstre kne og Point høyre tå til høyre side.

3,4
5,6
7,8

Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (3), Hold (4).
Step fram på venstre (5), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Step bak på venstre (7), Hook/Flick høyre fot opp til venstre legg (8).

03:00
09:00

25 - 32 Forward, Hook, Back, Hook, Forward, 1/4 Pivot turn twice, Slide.
1,2
3,4
5,6
7,8

Step fram på høyre (1), Hook/Flick venstre fot opp til baksiden av høyre kne (2).
Step bak på venstre (3), Hook/Flick høyre fot opp til venstre legg (4).
Step fram på høyre (5), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (6).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Slide venstre inntil høyre (8).

12:00
03:00

33 - 40 Jazz Box, Rolling Vine.
1,2
3,4
5
6
7
8

Step venstre diagonalt fram til venstre (1), Step høyre i kryss over venstre (2).
Step bak på venstre (3), Step høyre til høyre side (4).
Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (5).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (7).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (8).

12:00
06:00
03:00

41 - 48 And Point, Slide, And Point, Slide, And Step back, Recover forward 1/4 turn (Rock Step), Side, Together.
&1,2
&3,4
&5
6
7,8

Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (1), Slide høyre mot og inntil venstre (2).
Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (3), Slide venstre mot og inntil høyre (4).
Step venstre inntil høyre (&), Step bak på høyre (5).
Snu 90 grader mot venstre og Rock (recover) fram igjen på venstre (6).
12:00
Step høyre til høyre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

49 - 56 Side, Hold, Cross Rock, Side, Hold, Cross Rock.
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1,2
3,4
5,6
7,8

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

57 - 64 Step, Spiral Turn, Rock Step, 1/2 Pivot turn, Step.
1,2,3,4
5,6
7,8

Step fram på høyre (1), Snu (spiral) 360 grader mot venstre på høyre tåballe (2,3), Step fram på v. (4).12:00
Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8),
06:00

Bridge: Danses etter vegg nr. 2. Du vil face kl. 12:00.
1-8

Slow Walk, Chase Turn, Hold.

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

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

9 - 16

Slow Walk, Chase Turn, Hold.

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

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).

Copyright (C) 2021 Western Entertainment

06:00

12:00

Må ikke offentliggjøres

