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Cheescake

32 takter 3 wall, Advanced Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney, Scott Blevins & Joey Warren (Oktober 2014).

Musikk: Cheesecake - Teo.
CD: Various Artists - Eurovision Song Contest 2014.
alt:

Intro: Start dansen ved etter 16 taktslag ( sekunder).
Motion: Smooth Funk (West Coast Swing).
Tempo: 105 BPM.

SOD: Speed of Dance; Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=zfk7XC9bw0k

1 - 8 Side Rock, Recover into 3/4 Spiral turn, Run around 3/4 turn, Step (Prep), Triple Full turn.
1 Step høyre til høyre side og løft venstre tå fra gulvet og Prep mot venstre (1). 12:00
2 Rock (recover) tilbake igjen på venstre og Snu (spiral turn) 3/4 turn mot høyre (2). 09:00
3 Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på høyre (3). 10:30
& Snu 1/8 turnn ot høyre og Step fram på venstre (&). 12:00
4 Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på høyre (4). 01:30
& Snu 1/8 turn mot høyre og Step venstre inntil høyre (&). 03:00

5,6 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (prep) (6). 06:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (7). 12:00

&8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&), Step fram på høyre (8). 06:00

9 - 16 Rock Step, Diagonal Back-Cross-Back, Back-Cross, 1/4 turn Side Rock, 1 1/4 turn left.
1& Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
2& Step venstre diagonalt bak til venstre (2), Step høyre i kryss over venstre (&). 04:30
3& Step venstre diagonalt bak til venstre (3), Step høyre diagonalt bak til høyre (&). 07:30
4 Step venstre i kryss over høyre (4). 07:30
5 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side og titt 90 grader mot høyre over h. skulder (5). 10:30

Du vil nå ha kroppen mot kl. 10:30, men du vil se mot kl. 1:30
6 Rock (recover) vekten tilbake igjen på venstre (6). 10:30
7 Snu 5/8 turn mot venstre og Step bak på høyre (7). 03:00
& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på venstre (&). 09:00
8 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (8), Step høyre til høyre side (&). 06:00

17 - 24 Side, Together, Cross, 1/4 Pivot turn, Side, Hold, Ball-Cross, Back, Side, Cross, Side.
1,2 Step høyre langt til høyre side (1), Slide venstre etter og Step venstre inntil høyre (2).
3& Step høyre i kryss over venstre (3), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (&). 09:00
4& Step høyre til høyre side (4), Step venstre i kryss over høyre (&).
5 Hold (5).

&6 Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (6).
7& Step bak på høyre (7), Step venstre til venstre side (&).
8& Step høyre i kryss over venstre (8), Step venstre til venstre side (&).

25 - 32 Behind, Behind, Side, Step, Rock forward & back, Step, 1/2 turn, 1/2 turn to start again.
1,2 Step høyre i kryss bak venstre (1), Sving venstre ben rundt og Step venstre i kryss bak høyre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Step fram på venstre (4).

Note: Løft knærne litt på hver av de foregående stegene. Nesten som om du Hitcher knærne..
5& Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
6& Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (8). 03:00
& Snu ytterligere 180 grader mot høyre og Step høyre til høyre side for å starte dansen på nytt. 09:00

Note: Ikke tenk på den siste 1/2 turnen som en egen turn på taktslag &. Tenk heller at den utføres som en del
av fåregående turn.
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