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Beskrivelse: 32 Takter, 4 Wall Line Dance. 
Nivå:  Intermediate 
Musikk: Mad Summer – Maria Arredondo. 
CD: Maria Arredondo – TBA (Release 1. November 2004). 
 Music available at: www.western-entertainment.no/music.shtml  
Intro: Start etter 16 taktslag (1 sekunder). 
Motion: Funk 
BPM:  116 
 
1 – 8  Walk forward, Out-Out, Hip Bumps. 
1,2  Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 
3,4  Step høyre litt til høyre (3), Step venstre litt til venstre (4). 
5&6  Vrikk hoftene venstre, høyre, venstre mens du lener deg mer og mer over på venstre fot (5&6). 
7&8  Vrikk hoftene høyre, venstre, høyre mens du lener deg mer og mer over på høyre fot (7&8). 
 
9 – 16  Together & Flick, Cross, Mambo Cross, 1/4 Pivot turn, 1/4 Pivot turn, Cross Shuffle. 
1  Step venstre inntil høyre og Flick samtidig høyre fot ut til høyre side (1). 
2  Step høyre i kryss over venstre (2). 
3&4  Step venstre til venstre (3), Rock tilbake igjen på høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (4). 
5  Pivot 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 
6  Pivot 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (6). 
7&8  Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over v. (8). 
 
17 – 24  Point, 1/4 turn & Point, Step, 1/4 turn, Point in-out-in, 1/4 turn, 1/4 turn. 
1,2  Point venstre tå til venstre (1), Pivot 90 grader til høyre og Point venstre tå til venstre (2). 
3,4  Step fram på venstre (3), Pivot 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (4). 
5&6  Point venstre tå lengre ut til venstre (5), Touch venstre tå inntil h. (&), Point venstre tå til v. (6). 
7  Pivot 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (7). 
8  Pivot 90 grader mot venstre og Touch høyre tå inntil venstre (8). 
 
25 – 32  Point in-out-in, 1/4 turn, 1/4 turn, Mambo Cross, Sweep 1/4 turn & Touch. 
1,2  Point høyre tå til høyre (1), Touch høyre tå inntil venstre (&), Point høyre tå til høyre (2). 
3  Pivot 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (3). 
4  Pivot 90 grader mot høyre og Touch venstre tå inntil høyre (4). 
5&6  Step venstre til venstre (5), Rock tilbake igjen på høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (6). 
7,8  Sweep høyre ut og rundt framover (7), Touch høyre tå inntil venstre (8). 
 
 
Restart: På den 4. veggen trenges det en restart etter 16 takslag. 
  Bytt ut taktslag 15,16 med disse trinnene: 
 
15 – 16  Step høyre i kryss over venstre (7), Pivot 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (8). 
  Start så dansen på nytt fra begynnelsen! 
 
 
 
 

START AGAIN ~ SMILE 


