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Start, Change, Stop
64 takter 4 Wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Darren Bailey & Lana Williams (Juli 2009).
Musikk: Start, Change, Stop - The Jive Aces
CD:
The Jive Aces - Life Is A Game (2007).
Alt:
Intro: Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (7 sekunder).
Motion: Lilt (Lindy Hop).
Tempo: 190 BPM.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=h2vK-jeeRBk

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

Forward, Clap, Back, Kick, Weave, Hold.
Step venstre diagonalt fram til venstre (1), Touch høyre tå inntil venstre og Klapp (2).
Step tilbake igjen på høyre (3), Kick venstre fot diagonalt fram til venstre og Knips (4).
Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

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

Forward, Clap, Back, Kick, Weave, Hold.
Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Touch venstre tå inntil høyre og Klapp (2).
Step tilbake igjen på venstre (3), Kick høyre fot diagonalt fram til høyre og Knips (4).
Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
Step høyre i kryss over venstre (7), Hold (8).

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

Rock forward & back (Rocking Chair), Cross, Unwind 3/4 turn.
Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
Step venstre i kryss over høyre (5), Unwind 3/4 turn mot høyre (6,7,8).

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

Boogie Back with Clap's (swivels), Jump back twice with Clap's.
Step venstre til venstre side og Swivel høyre tå mot høyre (1), Klapp (2).
Step høyre til høyre side og Swivel venstre tå mot venstre (3), Klapp (4).
Hopp med begge benene bakover og rumpa stikkende bakover (5), Klapp (6).
Hopp med begge benene bakover og rumpa stikkende bakover (7), Klapp (8).

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

Walk forward, Shortie George.
Step fram på høyre (1), Hold (2), Step fram på venstre (3), Hold (4).
Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6), Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

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

Walk forward, Shortie George making a 1/2 turn left.
Step fram på høyre (1), Hold (2), Step fram på venstre (3), Hold (4).
Snu 180 grader mot venstre ved å gå framover i en halvsirkel h,v,h,v (5,6,7,8).

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

Lindy Kick, 1/4 turn twice, Kick, Step.
Kick høyre fot fram (1), Før høyre ben tilbake igjen mot venstre kne (2).
Step bak på høyre (3), Slide venstre fot etter høyre (4).
Snu 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (5).
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6).
Kick venstre fot fram (7), Step venstre inntil høyre (8).
Restart herfra på vegg nr. 4. Du vil face kl. 6:00.
Bytt ut taktslag 7,8 med å Hoppe fram med begge ben (7), Hold (8).
Det vil si det samme som de siste 8 taktslagene i dansen.
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57 - 64
1,2
3,4
5
6
7,8

Lindy Kick, 1/4 turn twice, Jump forward, Hold.
Kick høyre fot fram (1), Før høyre ben tilbake igjen mot venstre kne (2).
Step bak på høyre (3), Slide venstre fot etter høyre (4).
Snu 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (5).
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6).
Hopp fram med begge ben litt fra hverandre (2. posisjon) (7), Hold (8).
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