12.03.2017

The Flute
64 takter 2 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Maggie Gallagher (Mai 2011).
Musikk: Flute - Barcode Brothers (Radio Edit).
CD:
Barcode Brothers - Swipe Me (2001).
Alt:
Intro: Start dansen etter 32 taktslag (14 sekunder).
Motion: Irish Styling.
Tempo: 138 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=8MgtT8oXky4

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

Stomp, Hold, Step, 1/2 turn, Step, 1/2 turn, Out-Out, Cross.
Stomp fram på høyre (1), Hold (2).
Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4).
Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6).
Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre litt til høyre side (7), Step venstre i kryss over h. (8).

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

Back, Side, Cross, Side Rock, Cross, 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn.
Step bak på høyre (1), Step venstre til venstre side (2).
Step høyre i kryss over venstre (3).
Step venstre til venstre side (4), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (5).
Step venstre i kryss over høyre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (7).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8).

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

Step, Scuff, Brush forward & back, And Step, Scuff, Brush forward & back.
Step fram på høyre (1), Scuff venstre fot framover (2).
Brush venstre fot bakover i kryss over høyre (3), Brush venstre for framover (4).
Step venstre inntil høyre (&).
Step fram på høyre (5), Scuff venstre fot framover (6).
Brush venstre fot bakover i kryss over høyre (7), Brush venstre for framover (8).

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

Rock Step, Shufle back, Reverse Rocking Chair.
Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step bak på venstre (4).
Step bak på høyre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (6).
Step fram på høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).

33- 40
1,2
3&4
5,6
7&8
Restart:
41 - 48
1,2
3,4
&5,6
&7
&8

12:00
06:00
12:00

09:00
03:00

Stomp, Hold, Weave, Stomp, Hold, Weave.
Stomp høyre til høyre side (1), Hold (2).
Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
Stomp høyre til høyre side (5), Hold (6).
Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (8).
Restart herfra på vegg nr. 5 (Du vil face kl. 12:00).
Side Rock, Syncopated Weave, And Cross Shuffle.
Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
Step høyre i kryss bak venstre (3), Hold (4).
Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (5), Hold (6).
Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (7).
Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (8).
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49 - 56
1,2
3&4
5,6
7,8
Restart:

Side Rock, Weave, Heel Grind 1/4 turn, Back Rock Step.
Step venstre til venstre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
Touch høyre hel fram (5), Snu (grind) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (6).
Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).
Restart herfra på vegg nr. 2 (Du vil face kl. 3:00).

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

Heel Grind 1/4 turn, Back Rock Step, Step, 1/2 Pivot turn twice, Step.
Touch høyre hel fram (1), Snu (grind) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (2).
Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
Step fram på høyre (5).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (6).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

Note:

Ved restartene vil musikken fade i de 8 taktslagene FØR restarten. Dans som vanlig gjennom
dette partiet, og så kommer restarten!
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06:00

09:00

03:00
09:00
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