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Faking It

32 takter 4 wall, Novice Line Dance.
Koreograf: Neville Fitzgerald & Julie Harris (Mars 2013).

Musikk: Tangled Up - Caro Emerald.
CD: Caro Emerald - The Shocking Miss Emerald (2013).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (19 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing style).
Tempo: 101 BPM.

SOD: Normal.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=u_drWugbqkQ 

1 - 9 Walk forward, Mambo Step, Back, Sweep, Weave.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2), Step fram på venstre (3). 12:00
4&5 Step fram på høyre (4), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step bak på høyre (5).
6,7 Step bak på venstre og Sweep samtidig høyre fot ut og rundt bakover (6,7).
8&1 Step høyre i kryss bak venstre (8), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over v. (1).

10 - 17 Side Rock, Weave 1/4 turn, Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn twice (Triple full turn).
2,3 Step venstre til venstre side (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
4& Step venstre i kryss bak høyre (4), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (&). 03:00
5 Step fram på venstre (5).

6,7 Step fram på høyre (6), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (7). 09:00
8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (8). 03:00

&1 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&), Step fram på høyre (1). 09:00

18 - 25 Rock Step, Lock Step back, Back Rock with Hips, Mambo Step with Hips.
2,3 Step fram på venstre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
4&5 Step bak på venstre (4), Lock høyre i kryss over venstre (&), Step bak på venstre (5).
6,7 Step bak på høyre og Vrikk høyre hofte bakover (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (7).
8& Step bak på høyre og Vrikk høyre hofte bakover (8), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
1 Step fram på høyre (1).

26 - 33 Cross, 1/4 Pivot turn twice, Cross Rock, Side Shuffle.
2,3 Snu (spinn) 90 grader mot høyre ved å Hitche venstre kne (2,3) 12:00
4& Step venstre i kryss over høyre (4), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 09:00
5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (5). 06:00

6,7 Step høyre i kryss over venstre (6), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (7).
8&1 Step høyre til høyre side (8), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (1).

Restart: Dans Tag'en etter side (8), Together (&).
Restart så dansen fra begynnelsen igjen.

34 - 41 Cross, Rock, Shuffle 1/4 turn, Step, 1/2 Pivot turn, Shuffle 1/2 turn.
2,3 Step venstre i kryss over høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
4& Step venstre til venstre side (4), Step høyre inntil venstre (&).
5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 03:00

6,7 Step fram på høyre (6), Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 09:00
8&1 Shuffle 1/2 turn over høyre skulder ved å Steppe h,v,h (8&1). 03:00
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42 - 48 Rock Step, Coaster Step, Step, 1/2 turn Pencil Spin, Shufflle forward.
2,3 Step fram på venstre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
4&5 Step bak på venstre (4), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (5).
6,7 Step fram på høyre (6), Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Touch venstre tå inntil høyre (7). 09:00
8& Step fram på venstre (8), Step høyre inntil venstre (&).

Tag: Danses etter taktslag 32 på vegg nr. 5. Du vil face kl. 6:00.
1 - 4 Side & Sway Hips right, left, right, Slide.
1,2 Step høyre til høyre side og Sway hoftene til høyre (1), Sway hoftene til venstre (2).
3,4 Sway hoftene til høyre (3), Slide venstre ben etter høyre (4).

Restart så danses fra begynnelsen.

Note: På vegg nr. 5, vil musikken miste "Beat'en" sin. Dans videre i samme tempo. Når du facer
bakveggen legger du til Tag'en.
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