
16.02.2015

WOW Hawaii aka The Other Side

64 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf Rachael McEnaney, Roy Verdonk, Will Craig & Niels Poulson (Sept. 2014).

Musikk The Other Side - Jason Derulo.
CD: Jason Derulo - Talk Dirty (2014).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (4 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 128 BPM.

SOD: Speed Of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=JXo7KmQ9GFA

1 - 8 Side with Heel Swivels, Sailor Step, Sailor 1/4 turn.
1,2 Touch høyre tåballe til høyre side (1), Swivel høyre hel inn mot venstre (2).
3,4 Swivel høyre hel ut mot høyre (3), Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (4).
5&6 Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (6).
7& Step venstre i kryss bak høyre (7), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (&).
8 Step litt fram på venstre (8). 03:00

8 - 16 Walk forward, Shuffle forward, Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn twice.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
3&4 Step fram på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (6). 09:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 03:00
8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 09:00

17 - 24 1/4 turn & Slide, Weave, Side Rock, Sailor 1/2 turn, 
1,2 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre langt til venstre side (1), Slide høyre etter (2). 12:00
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7& Step venstre i kryss bak høyre (7), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (&). 06:00
8 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (8).

25 - 32 Diagonally forward, Slide, Diagonally forward, Slide, Long Step back, Slide, Coaster Step.
1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Slide venstre etter (2).
3,4 Step venstre diagonalt fram til venstre (3), Slide høyre etter (4).
5,6 Step høyre langt tilbake bakover (5), Slide venstre etter (6).
7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

1 - 8 Toe Struts right & left, Step, Push back, Push forward, Hitch 1/4 turn.
1,2 Touch høyre tå fram (1), Step ned på høyre fot (2). 12:00
3,4 Touch venstre tå fram (3), Step ned på venstre fot (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Push vekten tilbake igjen på venstre (6).
7 Push venkten fram igjen på høyre (bruk hoftene) (7).
8 Snu 90 grader mot høyre ved å Hitche venstre kne (8). 03:00

9 - 16 Cross, Side, Together, Cross (Scissor Step), Side, Slide, Ball Side, Touch.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Step høyre til høyre side (2).
3,4 Step venstre inntil høyre (3), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step venstre langt til venstre og Slide høyre etter (5,6).

&7,8 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (7), Touch høyre tå inntil venstre (8).

17 - 24 Rolling Vine into Side Shuffle, Cross, Side, Sailor 1/4 turn.
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1 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1). 06:00
2 Snu (pivot) 180 garder mot høyre og Step bak på venstre (2). 12:00
3 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3). 03:00

&4 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
7& Step venstre i kryss bak høyre (7), Snu 90 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (&). 12:00
8 Step litt fram på venstre (8).

25 - 32 Step, 1/2 turn, Kick-Ball-Change, Side, Touch, Side, Touch with arms.
1,2 Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (2). 06:00
3&4 Kick høyre fot fram (3), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre inntil høyre (4).
5,6* Step høyre til høyre side (5), Tap venstre tå i kryss bak høyre (6).
7,8* Step venstre til venstre side (7), Tap høyre tå i kryss bak venstre (8).
*5 Strekk begge hendene parallellt opp diagonalt til venstre (5).
*6 "kast" hendene ned mot høyre diagonal og Knips (6).
*7 Strekk begge hendene parallellt opp diagonalt til høyre (7).
*8 "kast" hendene ned mot venstre diagonal og Knips (8).

Bridge 1: Danses vegg nr. 2. Du vil face kl. 12:00
1 - 8 Heel Tap's and Hawaii'an Greetings (Hang Loose).
1-8 Touch høyre tåballe til høyre side og Tap høyre hel i gulvet i takt med musikken 8x (1-8).

Løft høyre arm opp langs siden mens du "svinger/rister på høyre hånd med tommel og pekefinger
stikkene ut (Måten man hilser på på Hawaii). (1-4).
Gjør det samme på neste 4 taktslag, bare senk armen (5-8).

Bridge 2: Danses etter vegg nr. 5. Du vil face kl. 6:00
1 - 4 Heel Tap's and Hawaii'an Greetings (Hang Loose).

1,2,3,4 Touch høyre tåballe til høyre side og Tap høyre hel i gulvet i takt med musikken 4x (1-4).
Løft høyre arm opp langs siden mens du "svinger/rister på høyre hånd med tommel og pekefinger
stikkene ut (Måten man hilser på på Hawaii). (1-4).
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