06.10.2013

Rändajad (Travellers)
32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
SOD:
Videolink:

4 wall, Novice Linedance.
Maggie Gallagher.
Rändajad (Estonia) - Urban Symphony.
Various Artists - Eurovision Song Contest 2009 - Moscow (2009).
Start dansen etter 64 taktslag (35 sekunder).
Novelty (Social only).
124 BPM.
Speed Of Dance; Normal.
https://www.youtube.com/watch?v=PeHljZXcCV8

1-8
1&2
3,4
5&6
7,8

Side Shuffle, Back Rock Step, Side Shuffle, Back Rock Step.
Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (2).
Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).
Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

9 - 16
1,2
3,4
5,6
7,8

Rock forward & back (Rocking Chair), Step, 1/8 turn, Step, 1/8 turn.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 45 grader mot venstre (6).
Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 45 grader mot venstre (8).

17 - 24
1,2
3,4
5,6
7&8

Weave left, Sweep, Behind, Side, Cross Shuffle.
Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre side (2).
Step høyre i kryss bak venstre (3), Sweep venstre fot ut og rundt bakover (4).
Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

25 - 32
1,2
3,4
5,6
7,8

1/2 Monterey Turn twice.
Point høyre tå til høyre side (1), Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (2).
Point venstre tå til venstre side (3), Step venstre inntil høyre (4).
Point høyre tå til høyre side (5), Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (6).
Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre inntil høyre (8).
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