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On The Water

32 takter 2 wall, Easy Intermediate Line Dance
Koreograf: Pete Harkness (Feb. '03).

Musikk Walking On The Water - Atomic Kitten
CD: Atomic Kitten - Feel So Good (2002).
Alt:

Intro: Start etter 32 taktslag (32 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing).
Tempo: 88 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=qFSlQxFZnNo

1 - 8 Walk forward, Mambo Step, Coaster Cross, Rock & 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 bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (6).
7&8 Step høyre til høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

9 - 16 Rock & Cross, Triple 3/4 turn left, Mambo Step, Coaster Cross.
1&2 Step venstre til venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (2).
3&4 Tripple 3/4 turn mot venstre ved å Steppe h,v,h (3&4). 03:00
5&6 Step fram på venstre (5), Rock tilbake på høyre (&), Step bak på venstre (6).
7&8 Step bak på høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

17 - 24 Hip Bumps, Weave 1/4 turn, Kick, Step back, Coaster 1/4 turn.
1,2 Step venstre til venstre og Vrikk hoftene til venstre (1), Vrikk hoftene til høyre (2).
3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre 90 grader til høyre (&), Step fram på venstre (4). 06:00
5,6 Kick høyre fot fram (5), Step bak på høyre (6).
7& Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&).
8 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre (8). 09:00

25 - 32 Sailor 1/4 turn, Shuffle forward, Rock & 1/2 turn right, Triple full turn.
1& Step høyre i kryss bak venstre (1), Snu 90 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (&). 12:00
2 Step fram på høye (2).

3&4 Step fram på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).
5& Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 06:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 12:00

&8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (&), Step fram på venstre (8). 06:00

Restart: På vegg nr. 6, kommer det en liten restart: (Du vil face frontveggen).
Dans opp til taktslag 14 og bytt ut taktslag 15&16 med følgende:

15& Step bak på høyre (7), Rock fram igjen på venstre (&).
16 Snu 90 grader mot høyre og Touch høyre tå inntil venstre (8).
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