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64 takter 1 wall, Phrased Intermediate Linedance.
Koreograf: Shaz Walton (September 2010)

Musikk: Written In The Stars - Tinie Tempah feat. Eric Turner.
CD: Tinie Tempah - Disc-Overy (2010).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag med beat (23 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 91 BPM.

SOD: Speed of Dance; 
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=haaOnbudO0I

Part A:
1 - 9 Stomp, Side, Stomp, Side, Stomp twice, Coaster Step, Hitch, Step, Lock, Step, Side.
1& Stomp høyre i kryss over venstre (1), Step høyre inntil venstre (&). 12:00
2& Stomp venstre i kryss over høyre (2), Step venstre inntil høyre (&).

3&4 Stomp høyre i kryss over venstre (3), Hitch høyre kne opp (&), Stom høyre i kryss over venstre (4).
5&6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
&7 Hitch venstre kne opp (&), Step langt fram på venstre og Slide høyre etter (7).

8&1 Lock høyre i kryss bak venstre (8), Step fram på venstre (&), Step høyre til høyre side (1).

10 - 16 Back Rock, Side with Hip Bumps, Kick, 1/4 turn, Rock Step, Coaster Step.
2& Step bak på venstre (2), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
3,4 Step venstre til venstre side og Vrikk hoftene diagonalt fram til venstre 2x (3,4).
5& Kick høyre fot fram (5), Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (&). 03:00
6& Step fram på venstre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).

7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

17 - 24 Side, Back Rock, Hip Bumps, Side, Back Rock, Push, 1/4 turn.
1 Step høyre til høyre side (1).

2& Step bak på venstre (2), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
3,4 Step venstre til venstre side og Vrikk hoftene diagonalt fram til venstre 2x (3,4).
5 Step høyre til høyre side (5).

6& Step bak på venstre (6), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
7 Step venstre til venstre side og Push hoftene diagonalt fram til venstre (7).
8 Snu (swivel) 90 grader mot høyre (8). 06:00

25 - 32 Rock forward & back (Rocking Chair), Scuff, Hitch, 1/4 turn, Side, Back Rock, Weave 1/4 turn, 
1/2 turn.

1& Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
2& Step bak på venstre (2), Rock (recover) fram igjen på høyre (&).
3& Scuff venstre hel framover (3), Snu 90 grader mot høyre og Hitch samtidig  venstre kne opp (&).
4 Step venstre til venstre side (4).

5& Step bak på høyre (5), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
6& Step høyre til høyre side (6), Step venstre i kryss bak høyre (&).
7& Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (&). 12:00
8& Snu (swivel) 180 grader mot høyre (8), Step fram på venstre (&). 06:00

Copyright (C) 2018 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres



30.03.2019

Part B:
1 - 9 Side, Back Rock, Side, Coaster Step, 1/2 Chase turn, 1/2 Pivot turn twice, 1/4 Pivot turn,

1 Step høyre til høyre side (1).
2&3 Step bak på venstre (2), Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step venstre til venstre side (3).
4&5 Step bak på høyre (4), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (5).
6&7 Step fram på venstre (6), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&), Step fram på venstre (7).

8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (8). 12:00
& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 06:00
1 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (1). 03:00

10 - 16 Back Rock, Side, Hip Sways, Slide, Lift/Hitch, 1/4 turn into Lock Step.
2&3 Step bak på venstre (2), Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step venstre til venstre side (3).
4& Rock (recover) tilbake igjen på høyre og Sway hoftene til høyre (4), Sway hoftene til venstre (&).
5 Push fra med venstre og Step høyre langt til høyre side (5).

6,7 Slide venstre sakte etter høyre (6), Løft/Hitch venstre kne opp (7).
& Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 12:00

8& Lock høyre i kryss bak venstre (8), Step fram på venstre (&).

17 - 25 Stomp out-out, Coaster Step, Scuff, 1/2 turn, Back Rock Step, Sailor Step.
1,2 Stomp høyre til høyre side (1), Stomp venstre til venstre side (2).
3&4 Step bak på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).

& Scuff/Kick venstre fot fram (&).
5 Snu 180 grader mot høyre og Step ned på venstre (5). 06:00

6,7 Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (7).
8&1 Step høyre i kryss bak venstre (8), Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre til høyre (1).

26 - 32 Sailor 1/4 turn, Sailor 1/4 turn, Step, 1/2 turn, Step.
2& Step venstre i kryss bak høyre (2), Snu 90 grader mot høyre og Step høyre litt fram (&). 09:00
3 Step venstre litt til venstre side (3).

4& Step høyre i kryss bak venstre (4), Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (&). 06:00
5 Step høyre litt til høyre side (5).

6,7,8 Step fram på venstre (6), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (7), Step fram på venstre (8). 12:00

Part C:
1 - 8 Stomp, Side, Stomp, Side, Stomp twice, Coaster Step, Hitch, Step, Lock, Step, Side.
1& Stomp høyre i kryss over venstre (1), Step høyre inntil venstre (&). 12:00
2& Stomp venstre i kryss over høyre (2), Step venstre inntil høyre (&).

3&4 Stomp høyre i kryss over venstre (3), Hitch høyre kne opp (&), Stom høyre i kryss over venstre (4).
5&6 Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
&7 Hitch venstre kne opp (&), Step langt fram på venstre og Slide høyre etter (7).
8& Lock høyre i kryss bak venstre (8), Step fram på venstre (&).

9 - 16 Stomp Out-Out, Coaster Step, Scuff & Kick 1/2 turn, Kick back, Rock Step, Step, 1/2 turn.
1,2 Stomp høyre til høyre side (1), Stomp venstre til venstre side (2).
3&4 Step bak på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).

& Scuff/Kick venstre fot fram (&).
5 Snu 180 grader mot høyre og Step ned på venstre og Kick samtidig høyre fot bakover (5). 06:00

6,7 Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (7).
8& Step fram på høyre (8), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (&). 12:00

Sekvens: A, A, B, C, A, A, B, C, C, B.
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