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Just Wright

64 takter 2 Wall Improver  Line Dance.
Koreograf: Maggie Gallagher (Februar 2005).

Musikk: C'est La Vie - Chely Wright.
CD: Chely Wright - The Metropolitan (2005).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (14 sekunder).
Motion: Lilt Motion (East Coast Swing).
Tempo: 155 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink:

1 - 8 Chasse, Rock Step, Side, Point, Point, Cross.
1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (2). 12:00
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Point høyre tå i kryss over venstre (6).
7,8 Point høyre tå til høyre side (7), Step høyre i kryss over venstre (8).

9 - 16 Chasse, Rock Step, Side, Point, Point, Cross.
1&2 Step venstre til venstre side (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (2).
3,4 Step bak på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Point venstre tå i kryss over høyre (6).
7,8 Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

17 - 24 Stomp, Hold, Together, Stomp, Swivels, Rock Step.
1,2& Stomp høyre til høyre side  (1), Hold (2), Step venstre inntil høyre (&).
3,4 Stomp høyre til høyre side (3), Swivel venstre hel mot høyre hel (4).
5,6 Swivel venstre tå mot høyre tå (5), Swivel venstre hel mot høyre hel (6).

Note: Du skal nå stå med samlede ben, vekten på høyre!
7,8 Step bak på venstre (7), Rock (recover) fram igjen på høyre (8).

25 - 32 Step 1/2 Turn, Step, Clap 2x.
1,2 Step fram på venstre (1), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (2). 06:00
3,4 Step fram på venstre (3), Klapp (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 12:00
7,8 Step fram på høyre (7), Klapp (8).

33 - 40 Vine left, Vine right.
1,2 Step venstre til venstre side (1), Step høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Touch høyre inntil venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Touch venstre inntil høyre (8).

41 - 48 Side, Touch, Kicks, Rock Step, Step 1/2 Turn.
1,2 Step venstre til venstre (1), Touch høyre inntil venstre (2).
3,4 Kick høyre i kryss over venstre (3), Kick høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step bak på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 06:00
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49 - 56 Toe Struts, Rocking Chair.
1,2 Touch høyre tå fram (1), Step ned på høyre ben (2).
3,4 Touch venstre tå fram (3), Step ned på venstre ben (4).

Arms: Lag V tegnet med pekefinger og langemann og gjør Pulp Fiction bevegelsen.
Med håndflaten ut, føres armene (fortsatt med v-tegnet), i en bevegelse fra ene
siden av ansiktet til den andre siden. Først med høyre, så med venstre.
Gjøres synkront sammen med Tå Strut'ene.

5,6 Step fram på høyre (5), Rock tilbake på venstre (6).
7,8 Step bak på høyre (7), Rock tilbake på venstre (8).

57 - 64 Step 1/2 Turn 2x, Jazz Box Cross.
1,2 Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (2). 12:00
3,4 Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (4). 06:00
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
7,8 Step høyre til høyre (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

Copyright (C) 2015 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres


