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Cho-Co-Latte

32 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Yvonne Anderson, Scotland.

Musikk: La Chiqui Big Band - David Civera.
CD: David Civera - Chiqui Big Band (2003).
Alt:

Intro: Start ved vokalen etter 16 taktslag (14 sekunder).
Motion: Cuban (Samba).
Tempo: 100 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=ElbHgdmW7ko
SOD: Speed of dance; Normal to fast.

1 - 8 Stomp, Clap, Stomp, Clap, Twist 1/2 turn, Sailor Step, Shuffle Lock Step.
1&,2& Stomp høyre litt bak (1), Klapp (&), Stomp venstre på stedet (2), Klapp (&). 12:00
3&4 Twist helene v,h,v mens du snur 180 grader mot høyre (3&4). 06:00
5&6 Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (6).
7&8 Step fram på venstre (7), Lock høyre i kryss bak venstre (&), Step frem på venstre (8).

9 - 16 Mambo 1/2 turn, 1/4 turn & Point, 1/2 turn & Point, Sailor Step, Skate forward R,L.
1& Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
2 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (2). 12:00

&3 Snu 90 grader mot høyre (&), Point venstre tå til venstre side (3). 03:00
&4 Snu 180 grader mot høyre (&), Point venstre tå til venstre (4). 09:00

5&6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (6).
7,8 Skate fram på høyre (7), Skate fram på venstre (8).

17 - 24 Vaudeville, Vaudeville 1/4 turn into Weave, Touch.
1& Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre diagonalt bak til venstre (&).
2& Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (2), Step høyre inntil venstre (&).
3& Step venstre i kryss over høyre (3), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 06:00
4& Touch venstre hel fram (4), Step venstre inntil høyre (&).

5&6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss bak venstre (6).
&7 Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (7).
&8 Step venstre til venstre side (&), Touch høyre tå inntil venstre (8).

25 - 32 1/4 turn & Shuffle forward, Step, 1/2 turn, Step (Chase turn), 1/2 Pivot turn x2, Walk forward.
1& Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&). 09:00
2 Step fram på høyre (2).

3&4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&), Step fram på venstre (4). 03:00
5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 09:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 03:00

7,8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).
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