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48 takter 2 wall, High Intermediate Line Dance.
Koreograf: Jo Thompson (August 2015).

Musikk: Never Been To Spain - The No Refund Band.
CD: The No Refund Band - The No Refund Band (2012).
alt:

Intro: Start dansen ved på ordet "Spain" i første strofe (4 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing).
Tempo: 94 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=qOJ3OOLNpuc

1 - 8 Walk forward, Mambo Step, Ball-Step, Step, Step, 1/4 turn, Cross.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 12:00
3&4 Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step bak på høyre (4).
&5,6 Step litt bak på venstre tåballe (&), Step langt fram på høyre (5), Step litt fram på venstre (6).
7&8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (&), Step høyre i kryss over v. (8). 09:00

9 - 16 1/4 Pivot turn twice, Together & Kick, Side Shuffle, Hitch & Turn 1/2 turn, 1/4 turn, 
Modified Paddle turn.

& Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (&). 12:00
1 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (1). 03:00
2 Step venstre inntil høyre og Kick høyre samtidig lavt til høyre side (2).

3&4 Step høyre til høyre side (3), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (4).
Hitch venstre kne litt opp og hold venstre fot inntil høyre ben;

&5 Snu (spinn) så 180 grader mot venstre (&5). 09:00
6 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 06:00
7 Snu 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (7). 03:00
& Snu 90 grader mot venstre og Recover fram på venstre (&). 12:00

8& Snu 90 grader mot venstre og Step høyre litt til høyre side (8), Step venstre i kryss over h. (&). 09:00

17 - 24 Side, Behind, & Kick-Ball-Cross, Hitch, Drag, & Cross Shuffle.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
&3 Step høyre til høyre side (&), Kick venstre diagonalt fram til venstre (3).
&4 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
&5 Hitch venstre kne opp (&), Step venstre langt til venstre side (5).
6& Slide/Drag høyre hel etter venstre (6), Step høyre inntil venstre (&).

7&8 Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h. (8).

25 - 32 Toe Struts with Hip Bumps diagonally forward, And Slide, Rock forward, Step back.
1&2 Touch høyre tå fram og Vrikk hoftene fram (1), Vrikk hoftene tilbake (&), Vrikk fram og Step ned på h. (2). 10:30
3&4 Touch venstre tå fram og Vrikk hoftene fram (3), Vrikk hoftene tilbake (&), Vrikk fram og Step ned på v. (4). 10:30
&5 Step fram på høyre tåballe (&), Slide venstre fot bakover i det du Stepper ned på høyre for (5). 10:00

6,7,8 Step fram på venstre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (7), Step bak på venstre (8). 10:30

33 - 40 Shuffle 1/2 turn twice, Coaster Step, Walk forward/Side.
1&2 Tripple 1/2 turn høyre ved å Steppe h,v,h (1&2). 04:30
3&4 Tripple 1/2 turn høyre ved å Steppe v,h,v (3&4). 10:30
5&6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6). 10:30
7,8 Step fram på venstre (7), Rett opp mot kl. 9:00 og Step høyre litt til høyre side (8). 09:00

Copyright (C) 2020 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres



08.11.2020

41 - 48 Sailor Step, Sailor 1/4 turn, & Point & Dip, Full turn Spinn, Paddle 1/2 turn.
1&2 Step venstre i kryss bak høyre (1), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre side (2).
3& Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre side (&).
4 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (4). 12:00

&5 Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side ved å bøye venstre kne (5).
6 Recover vekten på venstre og Snu (spinn) Full turn høyre ved å holde høyre fot inntil venstre (6). 12:00

7& Snu 45 grader mot høyre og Step ned på høyre (7), Snu 45 grader mot høyre og Step venstre inntil h. (&). 03:00
8& Snu 45 grader mot høyre og Step ned på høyre (8), Snu 45 grader mot høyre og Step venstre inntil h. (&). 06:00
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