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Speak To The Sky
56 takter 2 wall, Easy Intermediate Line Dance.
Koreograf: Keith Davies (Februar 2002).
Musikk Speak To The Sky - Brendon Walmsley.
CD:
Brendon Walmsley - Never Say Never (2001). (Australia import).
alt:
Intro:
Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (6 sekunder).
Motion: Dance: Novelty (Social only), Music: Two Step rhythm.
Tempo: 183 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=lWFFpnjodJE

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

Step, Lock, Step, Scuff, Step, Lock, Step, Scuff.
Step fram på høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre (2), Step fram på høyre (3).
Scuff venstre fot fram (4), Step fram på venstre (5), Lock høyre i kryss bak venstre (6).
Step fram på venstre (7), Scuff høyre fot fram (8).

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

Step, Tap, Back, Heel, Step, Tap, Back, Heel.
Step fram på høyre (1), Tap venstre tå bak høyre hel (2)
Step bak på venstre (3), Touch høyre hel fram (4).
Step fram på høyre (5), Tap venstre tå bak høyre hel (6)
Step bak på venstre (7), Touch høyre hel fram (8).

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

Toe Struts back x4.
Touch høyre tå bak (1), Step ned på høyre fot (2), Touch venstre tå bak (3), Step ned på venstre fot (4).
Touch høyre tå bak (5), Step ned på høyre fot (6), Touch venstre tå bak (7), Step ned på venstre fot (8).

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

Heel, Hook, Heel, Hook, Vine right.
Touch høyre hel fram (1), Hook høyre fot opp til venstre kne (2).
Touch høyre hel fram (3), Hook høyre fot opp til venstre kne (4).
Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
Step høyre til høyre side (7), Touch venstre tå inntil høyre (8).

33 - 40
1,2
3,4
5,6
7,8

Heel, Hook, Heel, Hook, Vine left.
Touch venstre hel fram (1), Hook venstre fot opp til høyre kne (2).
Touch venstre hel fram (3), Hook venstre fot opp til høyre kne (4).
Step venstre til venstre side (5), Step høyre i kryss bak venstre (6).
Step venstre til venstre side (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

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

1/4 Monterey turn twice.
Point høyre tå til høyre side (1), Snu 90 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 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (6).
Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

49 - 56
1,2
3,4
5,6
7,8

Charleston Step.
Sweep høyre ut og rundt framover og Touch høyre tå fram (1), Hold (2).
Sweep høyre ut og rundt bakover og Step bak på høyre (3), Hold (4).
Sweep venstre ut og rundt bakover og Touch venstre tå bak (5), Hold (6).
Sweep venstre ut og rundt framover og Step fram på venstre (7), Hold (8).

Tag:

12:00

03:00
06:00

Danses etter den 3. og 6. veggen.
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1-8
1,2
3,4
5,6
7,8

Charleston Step.
Sweep høyre ut og rundt framover og Touch høyre tå fram (1), Hold (2).
Sweep høyre ut og rundt bakover og Step bak på høyre (3), Hold (4).
Sweep venstre ut og rundt bakover og Touch venstre tå bak (5), Hold (6).
Sweep venstre ut og rundt framover og Step fram på venstre (7), Hold (8).
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