12.03.2017

Drinkin' Wine
64 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Frank Trace, Gerard Murphy & Michael Barr (Oktober 2011).
Musikk: Drinkin' Wine - Nappy Brown & Kip Anderson.
CD:
Nappy Brown & Kip Anderson - Best Of Both Worlds (1996).
Alt:
Intro: Start dansen etter 16 taktslag (8 sekunder).
Motion: Smooth (Boogie) eller Lilt motion (Lindy Hop).
Tempo: 133 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=YowJqKnNpmY

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

Kick, Shorty George, Coaster Step, Back, Slide.
Kick høyre fot til høyre side (1), Step høyre inntil venstre (&).
Step fram på venstre med bøyde knær (2).
Step fram på høyre (3), Step fram på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step bak på høyre (6).
Step langt bak på venstre (7), Slide høyre etter høyre (8).

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

Ball-Side, Cross, Side Rock & Cross, Toe Switches, Touch.
Step bak på høyre tåballe (1), Step venstre til venstre side (&).
Step høyre i kryss over venstre (2).
Step venstre til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
Step venstre i kryss over høyre (4).
Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre inntil venstre (&).
Point venstre tå til venstre side (6), Step venstre inntil høyre (&).
Point høyre tå til høyre side (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

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

1 1/4 turn Rolling Vine, Coaster Step, Back, Slide.
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (2).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (3), Step fram på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step bak på høyre (6).
Step langt bak på venstre (7), Slide høyre etter høyre (8).

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

Out-out with Head-turn, Hip Bumps.
Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre litt til venstre side (1), Hold (2).
Snu hodet 90 grader mot venstre og se over venstre skulder på taktslag 1.
Snu hodet 90 grader mot høyre og se over høyre skulder (3), Hold (4).
Vrikk hoftene til venstre, høyre, venstre, høyre (5,6,7,8).

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

Kick-Ball-Cross, Side, Touch, Kick-Ball-Cross, 1/4 Pivot turn twice & Hitch.
Push vekten tilbake til venstre og Kick høyre fot diagonalt i kryss over venstre (1).
Step høyre litt bak (&), Step venstre i kryss over høyre (2).
Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
Kick venstre fot fram (5), Step litt bak på venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (7).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Hitch høyre kne opp (8).
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41 - 48
1,2
3&4
5,6
7,8
Restart:

Side, Slide, Weave, Sweep, Step, Sweep, Step.
Step høyre langt til høyre side (1), Slide venstre etter høyre (2).
Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h (4).
Sweep høyre fot ut og rundt framover (5), Step fram på høyre (6).
Sweep venstre fot ut og rundt framover (7), Step fram på venstre (8),
Restart herfra på vegg nr. 3,5 og resten av veggene..

49 - 56
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).

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

Slow Walk forward, Step, 1/2 turn, Step, 1/2 turn.
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), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8).

Note:

Dans taktslag 49-64 bare på vegg nr. 1,2 og 4.
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