23.01.2013

Fujiyama Mama
48 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
Videolink:

2 wall, Easy Intermediate Linedance.
Darren Bailey (May 2010).
Fujiyama Mama - Wanda Jackson.
Wanda Jackson - Rockin' With Wanda (2002).
Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (4 sekunder).
Lilt Motion (East Coast Swing).
142 BPM.
http://www.youtube.com/watch?v=r80CSyG9oLo

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

Toe Strut, Back Cross Rock Step, Toe Strut, Back Cross Rock Step.
Touch høyre tå diagonalt fram til høyre (1), Step ned på høyre fot (2).
Snu diagonalt mot venstre og Step venstre i kryss bak høyre (3).
Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
Touch venstre tå diagonalt fram til venstre (5), Step ned på venstre fot (6).
Snu diagonalt mot høyre og Step høyre i kryss bak venstre (7).
Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

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

Side Shuffle, Rock Step back, Chasse left 1/4 turn.
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 høyre inntil venstre (&).
Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8).

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

Scuff, Step, Scuff, Step x2 (Boogie Walks).
Scuff høyre fot fram (1), Step høyre litt diagonalt fram til høyre (2).
Scuff venstre fot fram (3), Step venstre litt diagonalt fram til venstre (4).
Scuff høyre fot fram (5), Step høyre litt diagonalt fram til høyre (6).
Scuff venstre fot fram (7), Step venstre litt diagonalt fram til venstre (8).

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

Kick-Ball-Change, Walk back, Kick-Ball-Change, Walk back (Boogie Back).
Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre inntil høyre (2).
Step bak på høyre (3), Step bak på venstre (4).
Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre inntil høyre (6).
Step bak på høyre (7), Step bak på venstre (8).
For styling; Swivel føttene fra side til side når du går bakover.

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

Side, Hold, Together, Hold x2.
Step høyre til høyre side (1), Hold (2), Step venstre inntil høyre (3), Hold (4).
Step høyre til høyre side (5), Hold (6), Step venstre inntil høyre (7), Hold (8).
Hold armene rett ned på hver sin side og reis venstre arm litt framover og høyre arm litt bakover når
du stepper til siden, og motsatt når venstre stepper inntil. Armene vil svinge litt fram og tilbake.

41 - 48
1,2
3&4
5
6
7,8

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

Tag:
1-8
1,2,3,4
5,6,7,8

Tag'en danses etter vegg nr. 5. Du vil face kl: 6:00
Stomp, Hold, Stomp, Hold.
Stomp høyre fot diagonalt fram til høyre (1), Hold (2,3,4).
Stomp venstre fot diagonalt fram til venstre (5), Hold (6,7,8).
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