24.03.2019

32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
SOD:
Videolink:

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

2 wall, Improver Linedance.
Hazel Pace (Mars 2018).
Ich Mach Menie Augen Zu - Chris Norman & Nino De Angelo.
Chris Norman - Greatest Hits (2003).
Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (20 sekunder).
Novelty (Social only).
106 BPM.
Speed of Dance; Normal to Slow.
https://www.youtube.com/watch?v=BBKnMWia2ME

Weave, Cross Rock, Side Shuffle.
Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre side (2).
Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
Step høyre til høyre side (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (8).
Cross, 1/4 Pivot turn, Side, Cross, Side Rock, Cross Shuffle.
Step venstre i kryss over høyre (1).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (2).
Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss over venstre (4).
Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h. (8).
Restart herfra på vegg nr. 2 og 6. Du vil face henholdsvis kl. 12:00 og 6:00.
Dans opp til og med taktslag 15. Sweep høyre fot ut og rundt framover på taktslag 16.

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

Side, Drag, Shuffle forward, Side, Drag, Shuffle back.
Step høyre langt til høyre side (1), Drag venstre fot etter og Step venstre inntil høyre (2).
Step fram på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).
Step venstre langt til venstre side (5), Drag høyre etter og Step høyre inntil venstre (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step bak på venstre (8).

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

Rock Step back, Shuffle 1/2 turn, Rock Step back, Shuffle forward.
Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2).
Shuffle 1/2 turn mot venstre ved å Steppe h,v,h (3&4).
Step bak på venstre (5), Rock (recover) fram igjen på høyre (6).
Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).
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