27.04.2017

Shiv-A-Ree
64 takter 2 wall, Intermediate/Advanced Line Dance.
Koreograf: Maggie Gallagher (Sept. 2004).
Musikk: Goodnight Moon - Shivaree.
CD:
Shivaree - I Ought To Give You A Shot In The Head For Making Me...(2004).
Alt:
Intro: Start dansen ved vokalen etter 28 taktslag (14 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing / Cha Cha).
Tempo: 113 BPM.
SOD: Speed of Dance; Normal
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=auxOXvVzpBc

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

Back, Anchor Step, Shuffle Lock forward, Step, 1/2 turn, Step, 1/4 turn.
Step langt bak på venstre (1), Lock høyre i kryss over venstre (2).
Step ned igjen på venstre (på stedet) (&), Step ned igjen på høyre (på stedet) (3).
Step fram på venstre (4), Lock høyre i kryss bak venstre (&), Step fram på venstre (5).
Step fram på høyre (6), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (&), Step fram på høyre (7).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (8).

9 - 17
1
2,3
4&5
6,7
8&1

Hinge Turn, Side, Cross, Side Rock & Cross, Side, Together, Side Shuffle.
Hitch høyre kne og Snu 180 grader mot høyre og Push samtidig hoftene til høyre side (1)
Step venstre til venstre (2), Step høyre i kryss over venstre (3).
Step venstre til venstre (4), Rock tilbake igjen på høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (5).
Step høyre til høyre (6), Step venstre inntil høyre (7).
Step høyre til høyre (8), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (1).

18 - 24
2,3
4&5
6,7,8

Cross Rock, Side Shuffle, Back Rock, Step forward.
Step venstre i kryss over høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
Step venstre til venstre (4), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (5).
Step bak på høyre (6), Rock fram igjen på venstre (7), Step fram på høyre (8).

25 - 33
1
2&3
&4
&5
6
7
8&1

Sweep 1/4 turn, Weave, Sharp Hip Bumps, Cross Shuffle.
Sweep venstre ut og rundt framover og Snu 90 grader mot høyre (1).
Step venstre i kryss over høyre (2), Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss bak høyre (3).
Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss bak høyre (5).
Step høyre til høyre og gjør en markert Hoftevrikk til høyre (6).
Gjør en markert Hoftevrikk til venstre (7).
Step høyre i kryss over venstre (8), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (1).

34 - 40
2,3
4&5
6
7,8

Point, 1/4 turn & Flick, Shuffle forward, 1/2 Pivot turn, Ronde.
Point venstre tå til venstre side (2), Snu 90 grader mot høyre og Flick venstre fot bakover (3).
Step fram på venstre (4), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (5).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Sweep (Ronde) venstre fot ut og bakover (7), Step venstre i kryss bak høyre (8).

41 - 48
1,2
&3
4,5
6&7
8

Walk forward, 1/4 turn Ball-Step, Walk forward, Anchor Step, Step back.
Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
Snu 90 grader mot venstre og Step litt bak på høyre tåballe (&), Step ned igjen på venstre (3).
Step fram på høyre (4), Step fram på venstre (5).
Lock høyre i kryss bak venstre (3.posisjon) (6), Step venstre på stedet (&), Step høyre på stedet (7).
Step bak på venstre (8).
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49 - 56
1,2
3
&4
5,6
&7,8

Rock Step, 1/2 turn Shuffle, Back, Forward Anchor Step, Walk forward.
Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (3).
Step venstre inntil høyre (&), Step bak på høyre (4).
Step bak på venstre (5), Step høyre i kryss over venstre (6).
Step venstre på stedet (&), Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

57 - 64
1,2&
3
4
5,6
&7,8

Syncopated Lock Step, 1/2 Pivot turn, 1/2 Pivot turn, Rock Step, And Side, Slide.
Step fram på høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (2), Step fram på høyre (&).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (3).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (4).
Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (7), Slide venstre inntil høyre (8).

Tag:
1,2,3,4

Danses etter vegg nr. 2. Du vil face kl. 12:00.
Markerte hoftevrikk; Venstre (1), Høyre (2), Venstre (3), Høyre (4).
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