23.01.2013

Jesse James
32 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney (April 2009).
Musikk: Just Like Jesse James - Cher.
CD:
Cher - The Greatest Hits (1999).
Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (14 sekunder).
Motion: Smooth (Night Club Two-Step).
Tempo: 68 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=iejYuInbSFE
1-8
1,2
&3
4
&
5&6
7&
8&
9 - 16
1,2&
3
4&
5
6
&
7&
8&
17 - 24
1
2&
3
4&
5&6
Restart:
&
7
&
8
&
25 - 32
1,2
&
3,4
&5
6&
7&
8&
Tag:
1,2

Step, Step, 1/2 turn & Step, 1/2 Pivot turn twice, Shuffle, Sweep, Cross, Scissor Step.
Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&), Step fram på venstre (3).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (4).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&).
Step fram på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
Sweep venstre fot ut og rundt framover samtidig med at du Stepper fram på høyre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&).
Step venstre inntil høyre (8), Step høyre i kryss over venstre (&).
Left Basic, 1/4 turn into Right Basic, Ball-Cross, 1/4 turn, 1/4 turn Side, Cross, Side Rock,
Ball-Cross, Side.
Step venstre langt til venstre side (1), Step høyre litt bak venstre (2), Step venstre litt fram (&).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre langt til høyre side (3).
Step venstre litt i kryss bak høyre (4), Step høyre litt i kryss over venstre (&).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (5).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6).
Step venstre i kryss over høyre (&).
Step høyre til høyre side (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
Step høyre i kryss over venstre (8), Step venstre til venstre side (&).
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Cross & Sweep, Weave, Sweep, Cross, 1/4 turn, Walk back, 1/4 turn, Point, Rolling Vine.
Step høyre i kryss bak venstre og Sweet venstre fot ut og rundt bakover (1).
Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre side (&).
Step venstre i kryss over høyre og Sweep høyre fot ut og rundt framover (3).
Step høyre i kryss over venstre (4), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (&).
Step bak på høyre (5), Step bak på venstre (&), Step bak på høyre (6).
På vegg nr 3; Legg til et Coaster Step med venstre og Restart så dansen fra begynnelsen (12:00)
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (&).
Point høyre tå til høyre side (7).
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (&).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (8).
Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&).
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Cross Rock, Side, Cross Rock, Side, Cross, Side Rock, Weave 1/4 turn.
Step venstre i kryss over høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step venstre til venstre side (&).
Step høyre i kryss over venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (5).
Step høyre til høyre side (6), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre til venstre side (&).
Step høyre i kryss bak venstre (8), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&).
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Danses etter vegg nr. 7. Du vil face kl. 12:00
Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
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