27.08.2017

Straight To The Castle
96 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Intro:
Motion:
Tempo:
SOD:
Videolink:
redigert

1 wall, Advanced Line Dance.
Joey Warren (April 2017).
Castle - Halsey.
Halsey - Badlands (2015).
Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag ( sekunder).
Paso Double.
130 BPM.
Speed of Dance; Slow, Normal AND Fast!
https://www.youtube.com/watch?v=Q2waXHU3M0E
Før du underviser denne dansen, deler du klassen i to, ned midten. En venstre side og en høyre side.
La det være et rom i mellom venstre og høyre side! Paso Double handler om å "battle" mot hverandre

Part A:
1-8
1
2,3
4
5&6
7,8

Cross, Side Rock, Cross, Side Rock & Cross, Point, Together.
Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1).
12:00
Step venstre til venstre side (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (4).
Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre i kryss over v. (6).
Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

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

Back, Kick, Back, Kick, Coaster Step, Stomp, Stomp.
Step bak på høyre (1), Kick venstre fot fram med attitude (2).
Step bak på venstre (3), Kick høyre fot fram med attitude (4).
Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step litt fram på høyre (6).
Stomp venstre inntil høyre (7), Stomp høyre inntil venstre (8).

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

Cross, Side Rock, Cross, Side Rock & Cross, Point, Together.
Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (1).
Step høyre til høyre side (2), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (3).
Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (4).
Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step venstre i kryss over h. (6).
Point høyre tå til høyre side (7), Step høyre inntil venstre (8).

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

Back, Kick, Back, Kick, Coaster Step, Stomp, Stomp.
Step bak på venstre (1), Kick høyre fot fram med attitude (2).
Step bak på høyre (3), Kick venstre fot fram med attitude (4).
Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step litt fram på venstre (6).
Stomp høyre inntil venstre (7), Stomp venstre inntil høyre (8).

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

Step-Kick-Hitch, Step-Kick-Hitch, Step, 1/2 Pivot turn, 1/2 Pivot turn & Sweep.
Step fram på høyre (1), Low Kick venstre fot fram (&), Hitch venstre kne opp (2).
Step fram på venstre (3), Low Kick høyre fot fram (&), Hitch høyre kne opp (4).
Step fram på høyre (5), Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (6).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre og Sweep venstre fot framover (7,8).

41 - 49
1,2
3,4
5&
6
7
8,1

Rock Step, Back, Together, Triple Step, Double Sweep.
Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (4).
Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&).
Stomp venstre inntil høyre og løft samtidig høyre fot litt opp fra gulvet (6).
Lag en liten sirkel ved å Sweepe høyre fot (tå) i gulvet med klokken (7).
Lag en større sirkel ved å Sweepe høyre fot (tå) i gulvet med klokken (8,1).
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50 - 56
2,3
4
5&6
7
8

Back Cross Rock Step, Side, Weave, Unwind 1/2 turn, 1/2 Pivot turn.
Step høyre i kryss bak venstre (2), Rock (recover) fram igjen på venstre (3).
Step høyre til høyre side (4).
Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (6).
Snu (unwind 180 grader mot høyre (7).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (8).

06:00
12:00

Høyre:
57 - 64
1,2
3,4
5,6
7,8

Back, Point, Back, Point, Cross, Side, 1/4 turn left & Rock Step forward.
Step bak på høyre (1), Point venstre tå til venstre side (2).
Step bak på venstre (3), Point høyre tå til høyre side (4).
Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (8).

09:00

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

Back, Point, Back, Point, Weave, 1/4 Pivot turn.
Step bak på høyre (1), Point venstre tå til venstre side (2).
Step bak på venstre (3), Point høyre tå til høyre side (4).
Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
Step høyre i kryss over venstre (7), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (8).

03:00

Part B:
1-8
1,2
&3
4,5
6&
7&
8

Stomp, Triple forward & Kick, Back, Drag, Hook, And Hook, And Hook.
Stomp fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre og Kick samtidig høyre fot fram (3).
Disse trinnene er veldig distinkte og bør gjøres med masse attitude. IKKE tenk Shuffle
Step litt bak på høyre (4), Step venstre langt bakover og Drag høyre ben etter (5).
Hook/Flick høyre ben i kryss over venstre (6), Step litt fram på høyre (&).
Hook/Flick venstre ben i kryss bak høyre kne (7), Step bak på venstre (&).
Hook/Flick høyre ben i kryss over venstre (8).

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

Slow Walk in a circle, Quick walk in a circle with Sweep.
Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1), Hold (2).
Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på venstre (3), Hold (4).
Fullfør Full turn mot høyre ved å Steppe fram på h,v,h (5,6,7). (Start Sweepen allerede på 7).
Sweep venstre fot ut og rundt framover (7,8).

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

Weave with Heel Flicks, Weave with Heel Flicks.
Step venstre i kryss over høyre (1), Step høyre til høyre side (2).
Step venstre i kryss bak høyre (3), Hook/Flick høyre ben i kryss over venstre (&).
Kick høyre litt framover (4), Flick høyre hel ut bakover (&).
Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
Step høyre i kryss bak venstre (7), Hook/Flick venstre i kryss over høyre (&).
Kick venstre litt framover (8), Flick vestre hel ut bakover (&).
Hook'ene og Flick'ene er veldig raske og bør gjøres raskt og distinkt. Med attitude!

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

Cross, Point, Cross, Point, Back & Sweep twice, Coaster Step.
Step venstre i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2).
Step høyre i kryss over venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4).
Step litt bak på venstre og Sweep høyre fot ut bakover (5).
Step litt bak på høyre og Sweep venstre fot ut bakover (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).
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Sekvens: A, Tag 1, B, B-alt, A, Tag 2, B, B-alt, A, Tag 3, B, B, B, B
Alt. BR:
25 - 32
1,2
3,4
5
6
7&8
***

Høyre side danser dette på B-alt delen på taktslag 25-32.
Cross, Point, Cross, Point, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, Coaster Step.
Step venstre i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2).
Step høyre i kryss over venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4).
Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).
Dette skal snu høyre del av danserne mot kl. 12:00 igjen.

Alt. BL
25 - 32
1,2
3,4
5
6
7&8
***

Venstre side danser dette på B-alt delen på taktslag 25-32.
Cross, Point, Cross, Point, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, Coaster Step.
Step venstre i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2).
Step høyre i kryss over venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4).
Step venstre i kryss over høyre (5).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).
Dette skal snu venstre del av danserne mot kl. 12:00 igjen.

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

Denne danses kun én gang og Tag'ene både starter og stopper med danserne mot hverandre.
Back & Sweep, Back & Sweep.
Step bak på høyre (1), Sweep venstre fot ut og rundt bakover (2,3,4).
Step bak på venstre (5), Sweep høyre fot ut og rundt bakover (6,7,8).

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

Back & Drag, Side & Drag.
Step langt bak på høyre (1), Drag venstre fot inn mot høyre (2,3,4).
Step venstre langt til venstre side (5), Drag høyre fot inn mot venstre (6,7,8).

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

Exaggerated Full Sweep clockwise, Side & Drag.
Bøy venstre kne litt og lag en stor sirkel på gulvet ved å Sweepe høyre tå på gulvet (1,2,3,4).
Step høyre langt til høyre side (5), Drag venstre fot in mot høyre (6,7,8).

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

Exaggerated Full Sweep counter clockwise, Side & Drag.
Bøy høyre kne litt og lag en stor sirkel på gulvet ved å Sweepe venstre tå på gulvet (1,2,3,4).
Step venstre langt til venstre side (5), Drag høyre fot inn mot venstre (6,7,8).

33 - 40
1,2,3,4

Step, Slow 1/2 turn, Step, Step, 1/2 turn.
Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (2,3,4).
Dansernes vil nå ha ryggen mot hverandre.
Fullfør 1/2 Slow turn ved å beholde vekten bak på høyre (5).
Step fram på venstre (6), Step fram på høyre (7).
Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8).
Timingen er tricky her. Taktslag 6,7,8 skal gjøres når hun synger "Headed Straight For The"
og så vil ordet "Castle" treffe taktslag 1 igjen på første steg på B-parten.

5
6,7
8
Note:

06:00
12:00

12:00

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

Denne danses også bare én gang. Den er nesten lik Tag 1, men kortere og en liten endring på siste 4.
Back & Sweep, Back & Sweep.
Step bak på høyre (1), Sweep venstre fot ut og rundt bakover (2,3,4).
Step bak på venstre (5), Sweep høyre fot ut og rundt bakover (6,7,8).

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

Back & Drag, Side & Drag.
Step langt bak på høyre (1), Drag venstre fot inn mot høyre (2,3,4).
Step venstre langt til venstre side (5), Drag høyre fot inn mot venstre (6,7,8).
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17 - 24
1,2,3,4
5,6,7,8

Exaggerated Full Sweep clockwise, Side, Drag.
Bøy venstre kne litt og lag en stor sirkel på gulvet ved å Sweepe høyre tå på gulvet (1,2,3,4).
Step høyre langt til høyre side (5), Drag venstre fot in mot høyre (6,7,8).

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

Exaggerated Full Sweep counter clockwise, Rock Step, Coaster Step.
Bøy høyre kne litt og lag en stor sirkel på gulvet ved å Sweepe venstre tå på gulvet (1,2,3,4).
Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).
Igjen; Timingen er tricky. Coaster Step'et skal her gjøres på "Straight To The".

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

Danses også kun én gang.
Hop & Sweep back x3, Coaster Step.
Hopp litt bak på høyre og Sweep venstre fot ut bakover (1,2).
Hopp litt bak på venstre og Sweep høyre fot ut bakover (3,4).
Hopp litt bak på høyre og Sweep venstre fot ut bakover (5,6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

Sekvens: A, Tag 1, B, B-alt, A, Tag 2, B, B-alt, A, Tag 3, B, B, B, B
Info om sekvensene:
- ALLE facer kl. 12 for Part A. Part A vil alltid gjøres mot kl. 12 for ALLE!
- Part B og Tag'ene gjøres alltid med venste og høyre side facing MOT hverandre.
- Alternativ Part B er den samme som part B, men med ending på slutten slik at man skal starte
A-delen mot kl. 12 igjen.
- De siste 4 B'ene skal man danse MOT hverandre hele tiden. Altså IKKE noen Alt-B part.
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