
21.01.2019

32 takter 2 wall, Improver Line Dance.
Koreograf: Maddison Glover & Rachael McEnaney (Juni 2015).

Musikk: Making Me Feel - Laura Bell Bundy.
CD: Laura Bell Bundy - Another Piece Of Me (2015).
alt:

Intro: Start dansen ved etter 32 taktslag (10 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 191 / 95,5 BPM

SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=Kx1JnIyigME

1 - 8 Forward, Touch, Back, Touch, Step back, Coaster Step into Shuffle forward, Step, 1/2 turn.
1& Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Touch venstre tå inntil høyre (&). 12:00
2& Step venstre diagonalt tilbake til venstre (2), Touch høyre tå inntil venstre (&).
3 Step bak på høyre (3).

4& Step bak på venstre (4), Step høyre inntil venstre (&).
5&6 Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 06:00

9 - 16 Step, Rock forward & back (Rocking Chair), Step, Charleston Step.
1 Step fram på høyre (1).

2& Step fram på venstre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
3& Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
4 Step fram på venstre (4).

5,6,7,8 Touch høyre tå fram (5), Step bak på høyre (6), Touch venstre tå bak (7), Step fram på venstre (8).
Restart: Restart herfra på vegg nr. 3. Du vil face kl. 12:00

17 - 24 Rock Step, 1/4 turn into Side Rock, Sailor Steps, Side.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3,4 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4). 09:00

Note: Swing armene over hodet mot høyre og tilbake igjen når du Rock'er til høyre.
5& Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre side (&).
6& Step høyre litt til høyre side (6), Step venstre i kryss bak høyre (&).
7& Step høyre litt til høyre side (7), Step venstre litt til venstre side (&).
8& Step høyre i kryss bak venstre (8), Step venstre til venstre side (&).

Restart: Restart herfra på vegg nr. 6. Du vil face kl. 6:00.

25 - 32 Toe Struts in a left Weave 1/4 turn, Step, 1/4 turn & Cross, 1/4 Pivot turn twice, Cross.
1& Touch høyre tå i kryss over venstre (1), Step ned på høyre fot i kryss over venstre (&).
2& Touch venstre tå til venstre side (2), Step ned på venstre fot til venstre side (&).
3& Touch høyre tå i kryss bak venstre (3), Step ned på høyre fot i kryss bak venstre (&).
4 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4). 06:00

5& Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (&). 03:00
6 Step høyre i kryss over venstre (6).
7 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 06:00
& Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 09:00
8 Step venstre i kryss over høyre (8).

Copyright (C) 2018 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres


