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Keep It Burning

48 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf Craig Bennett & John Roinson (Mars 2005).

Musikk Keep The Fire Burning - Beverly Knight.
CD: Beverly Knight - Affirmation (2005).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (22 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 101 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=BTp7Hw7nrMQ

1 - 8 Walk forward, 1/4 turn, Ball-Cross, Weave, Hip Bump and Look, Hip Bump, Look & 1/4 turn.
1,2 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2). 12:00
& Snu 90 grader mot høyre og Step venstre tåballe til venstre side (&). 03:00

3,4 Step høyre inntil venstre (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
5&6 Step høyre til høyre (5), Step venstre i kryss bak høyre (&), Step høyre til høyre (6).

7 Vrikk hoftene til venstre samtidig som du snur hodet og titter mot kl. 12:00 (7).
8 Vrikk hoftene inn i en 1/4 turn mot høyre og snur hodet for å titte mot kl. 6:00 (8). 06:00

9 - 15 1/4 turn, Sailor Step, Sailor Step, Step, Knee lift.
1 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (1). 09:00

2&3 Step høyre i kryss bak venstre (2), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt fram (3).
4&5 Step venstre i kryss bak høyre (4), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt fram (5).
6,7 Step fram på høyre (6), Løft venstre kne og legg vristen av venstre fot mot baksiden av høyre legg (7).

16 - 24 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Sweep (Ronde), Sailor Step, Out-Out with Knee Roll, Back, Coaster Step.
8 Snu 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 03:00
& Snu 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 09:00
1 Sweep venstre ut og rundt bakover (1).

2&3 Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til fram (3).
4 Step høyre diagonalt fram til høyre og Rull høyre kne mot høyre (4).

5,6 Step venstre diagonalt fram til venstre og Rull venstre kne mot venstre (5), Step bak på høyre (6).
7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

25 - 32 Toe Switches, Hitch & Cross, Back, Out, Cross, Side Shuffle.
1&2 Point høyre tå til høyre (1), Step høyre litt fram men inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre (2). 
&3 Step venstre litt fram men inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (3).
&4 Hitch høyre kne (&), Step høyre i kryss over venstre (4).

5&6 Step bak på venstre (5), Step høyre diagonalt bak til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (6).
7&8 Step høyre til høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (8).
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