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Chicken Walk Jive
64 takter 4 wall, Easy Intermediate Linedance.
Koreograf: Pat Stott (Januar 2011).
Musikk: Come Back My Love - The Overtones.
CD:
The Overtones - Good Ol' Fashioned Love (2010).
Alt:
She's Not You - Elvis (slower).
Intro: Start dansen på ordet "come" etter 16 taktslag (34 sekunder).
Motion: Lilt motion (Jive).
Tempo: 138 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=9SfQjZZmO8s

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

Side Shuffle, Back Rock Step, Side Shuffle, Back Rock Step.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (2).
Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).
Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

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

Shuffle 1/4 turn, Triple 1/2 turn, Back Rock Step, Back Rock Step.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&).
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (2).
Snu 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (3), Step høyre inntil venstre (&).
Snu 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (4).
Step bak på høyre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (6).
Rock (recover) tilbake igjen på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

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

Slow Boogie Walk, Boogie Walk (Swivels).
Step fram på høyre (1), Hold (2), Step fram på venstre (3), Hold (4).
Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6).
Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).
Swivel på tåballene mens du går framover.

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

Step, 1/4 turn, Step, 1/4 turn, Toe Switches, Flick.
Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (2).
Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (4).
Point høyre tå til hørye side (5), Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (6).
Step venstre inntil høyre (&), Point høyre til høyre side (7), Flick høyre hel ut bakover (8).

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

Shuffle forward, Shuffle 1/2 turn, Back Rock Step, Kick-Ball-Cross.
Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
Snu 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (3), Step høyre inntil venstre (&).
Snu 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (4).
Step bak på høyre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (6).
Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (7), Step høyre inntil venstre (&).
Step venstre i kyrss over høyre (8).

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

Windmill turns, Kick-Ball-Change.
Point høyre tå til høyre side (1), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (2).
Snu 90 grader mot høyre og Point venstre tå til venstre side (3).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4).
Snu 90 grader mot venstre og Point høyre tå til høyre side (5).
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6).
Kick venstre fot fram (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre inntil venstre (8).
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49 - 56
1,2
3&4
5,6
7
8

Rock Step, Shuffle back, Toe Strut back, 1/4 turn Side Rock.
Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step bak på venstre (4).
Touch høyre tå bak (5), Step ned på høyre fot (6).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (7).
Rock (recover) tilbake igjen på høyre (8).

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

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