
15.03.2018

64 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Simon Ward, Daniel Trepat & Fred Whitehouse (Oktober 2017).

Musikk: Nothing Ever Hurt Like You - James Morrison.
CD: James Morrison - Songs For You, Truths For Me.
alt:

Intro: Start dansen ved etter 32 taktslag + litt til (34 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 126 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal to fast.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=2ZJkEsT5998

1 - 8 Cross, 1/4 turn, Step, Shuffle Lock forward, Step, Step, Spiral 3/4 turn, Side.
1 Step venstre i kryss over høyre (1). 12:00
2 Snu 90 grader mot venstre på venstre og Slide høyre etter venstre mens du snur (2). 09:00
3 Step fram på høyre (3).

4&5 Step fram på venstre (4), Lock høyre i kryss bak venstre (&), Step fram på venstre (5).
6,7 Step fram på høyre (6), Step fram på venstre (7).
&8 Snu (spiral) 3/4 turn mot høyre (&), Step høyre til høyre side (8). 06:00

9 - 16 Touch & Snap, 1/4 turn Step, 1/4 Pivot turn, Weave, Hold.
1 Touch venstre tå inntil høyre og Knips og Titt over høyre skulder (1).

2,3 Step venstre til venstre side og Vrikk hoftene mot venstre (2), Vrikk hoftene til høyre (3).
4 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4). 03:00
5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (5). 12:00

6&7 Step venstre i kryss bak høyre (6), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (7).
8 Hold (8).

17 - 24 And Cross & Sweep, Slow Weave, Diagonal Walk forward, Shuffle lock forward, Step.
& Step høyre til høyre side (&).
1 Step venstre i kryss bak høyre og Sweep samtidig høyre fot rundt bakover (1).

2,3 Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre til venstre side (3).
4,5 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (4), Step fram på venstre (5). 10:30
6&7 Step fram på høyre (6), Lock venstre i kryss bak høyre (&), Step fram på høyre (7). 10:30

8 Step fram på venstre (8). 10:30

25 - 33 1/2 turn, Head turn, Heel Swivels, 1/8 turn & Step, Side with 1/2 Piral turn, Side Shuffle.
1 Snu (swivel) 180 grader mot høyre (1). 04:30

2,3 Snu hodet mot venstre og Titt over venstre skulder (2), Snu hodet tilbake til senter (3). 04:30
&4 Swivel høyre hel ut til side (&), Swivel høyre hel tilbake til senter (4). 04:30
&5 Swivel høyre hel ut til side (&), Swivel høyre hel tilbake til senter (5). 04:30
6 Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på høyre (6). 06:00
7 Step venstre til venstre side og Snu (spiral) 180 grader mot høyre (7). 12:00

8&1 Step høyre til høyre side (8), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (1).

34 - 40 Hold, Ball-Cross, Side, Toe Touches & Switches with Head movment & 1/4 turns.
2&3 Hold (2), Step venstre tåballe inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (3).

4 Step venstre til venstre side (4).
5 Touch høyre tå inntil venstre og Pop høyre kne fram (5).
& Snu 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 03:00
6 Touch venstre tå inntil høyre og Pop venstre kne fram og bøy hodet nedover (6).
& Step venstre inntil høyre (&).
7 Touch høyre tå inntil venstre og Pop høyre kne fram og løft hodet opp igjen (7).
& Snu 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&). 06:00
8 Touch venstre tå inntil høyre og Pop venstre kne fram og bøy hodet nedover (8).
& Step venstre inntil høyre (&).

Copyright (C) 2018 - Western Entertainment Kun til privat bruk Må ikke offentliggjøres!



41 - 48 Kick & Head up, Walk forward, Shuffle Lock forward, Rock Step, 1/2 Pivot turn.
1 Kick høyre fot fram og løft hode opp igjen (1).

2,3 Step fram på høyre (2), Step fram på venstre (3).
4&5 Step fram på høyre (4), Lock venstre i kryss bak høyre (&), Step fram på høyre (5).
6,7 Step fram på venstre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (7).
8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 12:00

49 - 56 1/4 turn & Bump, Cross, 1/4 turn & Bump, Cross, 1/4 turn & Bump, Cross, Out-Out, Ball-Cross.
1 Snu 90 grader mot venste og Step høyre til høyre side og Push hoftene bak til høyre (1). 09:00
2 Step venstre i kryss over høyre (2).
3 Snu 90 grader mot venste og Step høyre til høyre side og Push hoftene bak til høyre (3). 06:00
4 Step venstre i kryss over høyre (4).
5 Snu 90 grader mot venste og Step høyre til høyre side og Push hoftene bak til høyre (5). 03:00
6 Step venstre i kryss over høyre (6).

&7 Step høyre til høyre side (&), Step venstre litt til venstre side (7).
&8 Step høyre tilbake til senter (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

57 - 64 Diagonal Kick & Sit, Heel Swivels with 1/4 turn, Step, Step, 1/2 turn, Kick-Ball-Cross.
1& Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (1), Step høyre litt til høyre side (&).
2 "Sitt" ned på høyre hofte (2).

3,4 Twist helene mot venstre (3), Twist helene mot høyre og Snu 90 grader mot venstre (4). 12:00
5,6 Step fram på venstre (5), Step fram på høyre (6).
7 Snu (swivel) 180 grader mot venstre (7). 06:00

8& Kick høyre fot digaonalt fram til høyre (8), Step høyre inntil venstre (&).
1& Step venstre i kryss over høyre (1).

Note: Taktslag 1 er her begynnelsen på dansen igjen...


