21.01.2019

32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
Videolink:

4 wall, Beginner Linedance.
Zac Detweiller & Jillian Morse (Desember 2008).
Comic Strip - Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot - The Best Of… (2005).
Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (4 sekunder).
Novelty (Social fun dance only).
135 BPM.
https://www.youtube.com/watch?v=yLwVZBIhejw

1-8

Right Weave, Point, Left Weave, Point.

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

Step venstre i kryss over høyre (1), Step høyre til høyre side (2).
Step venstre i kryss bak høyre (3), Point høyre tå til høyre side (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
Step høyre i kryss bak venstre (7), Point venstre tå til venstre side (8).

12:00

9 - 16

1/4 turn, Point, Together, Point, 1/4 turn, Point, Together, Point.

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

Snu 90 grader mot venstre og Step ned på venstre fot (1).
Point høyre tå til høyre side (2), Step høyre inntil venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4).
Snu 90 grader mot venstre og Step ned på venstre fot (5).
Point høyre tå til høyre side (6), Step høyre inntil venstre (7), Point venstre tå til venstre side (8).

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

25 - 32
1
2

09:00
06:00

Walk forward, Kick, Back, 1/4 turn, Cross, Side.
Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2).
Step fram på venstre (3), Kick høyre fot fram (4).
Step bak på høyre (5), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venste til venstre side (6).
Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre til venstre side (8).

03:00

Arms & Hands motion. ("The Guyton Part").
Løft begge armene opp til hver sin side. Overarmen rett ut til siden i skulderhøyde,
håndleddene bøyd men håndflaten ned og alle fingrene pekende mot venstre (1).
Sving håndleddene til høyre slik at alle fingerne peker mot høyre (2).

Resource: Whatever You Want.
3
4

Med overarmen i samme posisjon; Sving venste underarm ned mens høyre underarm er
i samme posisjon.
Switch plass på armene; Sving venstre underarm opp og høyre underarm ned (4).

Resource: Natural Selection #64
5,6

Lag 2 sirkelbevegelser rett over hodet med høyre hånd (mot klokka) (5,6).

Resource: Human Motion.
7,8

Med venstre arm i kryss over kroppen i magehøyde; la høyre hånd bevege seg under
venstre og strekk høyre arm i en "slangebevegelse" opp og ut til høyre (7,8).

Resource: Bring It On Down.

Copyright (C) 2015
Western Entertainment

Må ikke offentliggjøres

