11.02.2009

Jailhouse Creole
32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
Videolink:

4 wall, Beginner Linedance.
Double Trouble (USA) (Mai 2007).
Jailhouse Rock / King Creole - Billy Swan.
Billy Swan - Like Elvis Used To Do (2000).
Start dansen ved vokalen etter 64 taktslag (32 sekunder).
Lilt Motion (East Coast Swing).
125 BPM.
http://www.youtube.com/watch?v=l9GKrGWwHRs

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

Side Shuffle, Back Rock Step, Side Shuffle, Back Rock Step.
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 bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

9 - 16
1,2
3,4
56
5,6
7&8

Toe Strut, Crossing Toe Strut, Side Rock, Cross Shuffle.
Touch høyre tå til høyre side (1), Step ned på høyre fot (2).
Touch venstre tå i kryss over høyre (3), Step ned på venstre i kryss over høyre (4).
Step høyre til høyre side (5)
(5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6)
(6).
Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

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

Toe Strut, Crossing Toe Strut, Side Rock, Cross Shuffle.
Touch venstre tå til venstre side (1), Step ned på venstre fot (2).
Touch høyre tå i kryss over venstre (3), Step ned på høyre fot 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 høyre (8).

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

Rock Step, Triple 1/2 turn, Heel Grind 1/4 turn, Coaster Step.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
Tripple 1/2 turn mot høyre ved å Steppe h,v,h (3&4).
Step fram på venstre hel (5).
Snu (grind) 90 grader mot venstre på venstre hel og Step bak på høyre (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

12:00

