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Feet Don't Fail Me Now

68 takter 2 wall, Advanced Intermediate Line Dance
Koreograf: Peter Metelnick (Canada)

Musikk: Hillbilly Shoes - Montgomery Gentry
CD: Montgomery Gentry - Montgomery Gentry
Alt:

Intro: Start dansen på 18. Taktslaget på ordet "There" (10 sekunder).
Motion: Smooth (Tripple Two-Step).
Tempo: 117 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=pjJsghjwWXw

1 - 8 Mambo forward, Coaster Step, Step in place, Apple J ack.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre inntil venstre (2). 12:00
3&4 Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).
5,6 Step høyre inntil venstre (5), Step venstre inntil høyre (6).

&7,&8 Apple Jack venstre (&7), Apple Jacks høyre (&8).

9 - 16 1/2 Monterey Turn, 1/4 Monterey turn, Scuff, Step, Heel Swivels.
1 & Point høyre tå til høyre side (1), Snu 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 06:00
2& Point venstre tå til venstre side (2), Step venstre inntil høyre (&).
3 & Point høyre tå til høyre side (3), Snu 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 09:00

4,5,6 Touch venstre tå til venstre side (4), Scuff venstre fot framover (5), Step venstre litt fram (6).
7 & 8 Swivel helene ut (7), Inn (&), Ut (8).

17 - 24 Mambo forward, Coaster Step, Step in place, Apple J ack.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre inntil venstre (2).
3&4 Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).
5,6 Step høyre inntil venstre (5), Step venstre inntil høyre (6).

&7,&8 Apple Jack venstre (&7), Apple Jacks høyre (&8).

25 - 32 Monterey Turn twice, Scuff, Step, Heel Swivels.
1& Point høyre tå til høyre side (1), Snu 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 03:00
2& Point venstre tå til venstre side (2), Step venstre inntil høyre (&).
3& Point høyre tå til høyre side (3), Snu 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 06:00

4,5,6 Touch venstre tå til venstre side (4), Scuff venstre fot framover (5), Step venstre litt fram (6).
7&8 Swivel helene ut (7), Inn (&), Ut (8).

33 - 40 Walk forward, Rock Step, Triple 1/2 turn right, Wal k forward.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
3,4 Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
5&6 180 graders Turning Shuffle mot høyre h,v,h (5&6). 12:00
7,8 Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (8).

41 - 48 Rock Step, 1/2 Turning Shuffle left, Shuffle forwar d 2x.
1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3&4 180 graders Turning Shuffle mot venstre v,h,v (3&4). 06:00
5&6 Step fram på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
7&8 Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

Copyright (C) 2017 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres



27.04.2017

49 - 52 Running Man.
&1 Hitch høyre og Slide venstre bakover (&), Step bak på høyre (1).
&2 Hitch venstre og Slide høyre bakover (&), Step bak på venstre (2).
&3 Hitch høyre og Slide venstre bakover (&), Step bak på høyre (3).
&4 Hitch venstre og Slide høyre bakover (&), Step bak på venstre (4).

53 - 60 Vaudeville's, Step, 1/2 Turn, Step forward, Togethe r.
&1 Step høyre diagonalt bak til høyre (&), Touch venstre hel fram (1).
&2 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (2).
&3 Step venstre diagonalt bak til venstre (&), Touch høyre hel fram (3).
&4 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 rader mot venstre (6). 12:00
7,8 Step fram på høyre (7), Step venstre inntil høyre (8).

61 - 68 Vaudeville's, Step, 1/2 Turn, Step forward, Togethe r.
&1 Step høyre diagonalt bak til høyre (&), Touch venstre hel fram (1).
&2 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (2).
&3 Step venstre diagonalt bak til venstre (&), Touch høyre hel fram (3).
&4 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 rader mot venstre (6). 06:00
7,8 Step fram på høyre (7), Step venstre inntil høyre (8).

Tag: Danses etter 3 runden.

1 - 6 Cross Rock, Side, Cross Rock, Side, Step, 1/2 turn.
1& Step høyre i kryss over venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
2 Step høyre litt til høyre side (2).

3& Step venstre i kryss over høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
4 Step venstre litt til venstre side (4).

5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6).

7 - 12 Cross Rock, Side, Cross Rock, Side, Step, 1/2 turn.
1& Step høyre i kryss over venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
2 Step høyre litt til høyre side (2).

3& Step venstre i kryss over høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
4 Step venstre litt til venstre side (4).

5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6).

Note: Etter taktslag 16 den 5. Gangen du danser dansen, stopper musikken og begynner igjen.
Stopp dansen da musikken stopper og begynn igjen da musikken "Kicker inn".
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