30.08.2015

Tippy Tippy Toes
32 takter
Koreograf:
Musikk:
CD:
Alt:
Intro:
Motion:
Tempo:
SOD:
Videolink:

4 wall, Novice Line Dance.
Jose Miguel Belloque Vane & Miguel Menendez & Christina Boudewijns (Mars 2015).

Tippy Toes - Robin Thicke.
Robin Thicke - Paula (2014).
Start dansen ved vokalen etter taktslag ( sekunder).
Novelty (Social only).
170 BPM.
Speed of Dance; Normal to Fast
https://www.youtube.com/watch?v=AQ-DHqzyEGk

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

Toe, Heel, Cross, Toe, Heel, Cross, Jump out, Hold.
Swivel venstre hel mot høyre og Touch høyre tå inntil venstre fot (1).
Swivel venstre hel tilbake til senter og Touch høyre hel inntil venstre fot (2).
Step høyre i kryss over venstre (3).
Swivel høyre hel mot venstre og Touch venstre tå inntil høyre fot (4).
Swivel høyre hel tilbake til senter og Touch venstre hel inntil høyre fot (5).
Step venstre i kryss over høyre (6).
Hopp ut med begge ben fra hverandre (7), Hold (8).

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

Susie Q's, Cross, Point, Cross, Hold.
Step høyre hel i kryss over venstre (1).
Step venstre til venstre side og Swivel høyre tå mot høyre (2).
Step høyre hel i kryss over venstre (3).
Step venstre til venstre side og Swivel høyre tå mot høyre (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Point venstre tå til venstre side (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

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

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

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

Side, 1/4 Pivot turn, Forward, Kick, Run forward.
Step venstre til venstre side (1).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (2).
Step fram på venstre (3), Kick høyre fot til høyre side (4).
Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6).
Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

Copyright (C) 2013 - Western Entertainment

Kun til privat bruk

12:00

09:00
06:00

09:00

Må ikke offentliggjøres!

