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Clap Clap Clap

64 takter 2 wall, Phrased Intermediate Line Dance.
Koreograf: Amy Glass (November 2016).

Musikk: Clap Your Hands - Leo Soul.
CD: Leo Soul - Soul, For Real (2016).

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (9 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 124 BPM.

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

Part A:
1 - 8 Rock Step, Coaster Step, Step, 1/2 turn, Walk forward.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2). 12:00
3&4 Step bak 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). 06:00
7,8 Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (8).

9 - 17 Dip & Touch with Arms, Hip Sways, Chasse 1/4 turn.
& Dip ned ved å bøye begge knær lenende mot venstre side (&).
1 Reis opp igjen ved å Steppe venstre til venstre side (1).

Arm Løft også venstre arm opp og "stram" bicepsen på taktslag 1.
2 Touch høyre tå til høyre side (2).
& Dip ned ved å bøye begge knær lenende mot høyre side (&).
3 Reis opp igjen ved å Steppe høyre til høyre side (3).

Arm Løft også høyre arm opp og "stram" bicepsen på taktslag 3.
4 Touch venstre tå til venstre side (4).

5,6,7 Sway hoftene til venstre (5), Sway hoftene til høyre (6), Sway hoftene til venstre (7).
Senk armene sakte på taktslag 5,6,7.

8& Step høyre til høyre side (8), Step venstre inntil høyre (&).
1 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1). 09:00

18 - 24 Scuff, Touch, Hip bump, Dorothy Steps.
2,3 Scuff venstre fot fram (2), Touch venstre tåballe fram (3).
&4 Vrikk venstre hofte opp til venstre (&), Senk hoften tilbake til senter (4).
& Step ned og fram på venstre (&).

5,6 Step høyre diagonalt fram til høyre (5), Lock venstre i kryss bak høyre (6).
& Step høyre diagonalt fram til høyre (&).

7,8 Step venstre diagonalt fram til venstre (7), Lock høyre i kryss bak venstre (8).
& Step venstre diagonalt fram til venstre (&).

25 - 32 Rock Step, 1/4 Pivot turn, 1/4 turn Step for ward, 1/4 turn Cross, Side, Back Rock Step.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3). 12:00
4 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på venstre (4). 03:00
5 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (6). 06:00

7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

Part B:
1 - 8 Diagonal Walk forward, Clap 3 times up, 1/2 tu rn å Walk diagonal forward, Clap 3 times down.
1,2,3 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3). 01:30
&4& Klapp 3x over høyre skulder (&4&).

5 Snu 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 07:30
6,7 Step fram på høyre (6), Step fram på venstre (7). 07:30
&8& Klapp 3x nede til venstre ved venstre hofte (&8&).
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9 - 16 Rock Step, And Rock Step, And Heel Switches, 1/2 Vaudeville.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2). 07:30
& Step høyre inntil venstre (&).

3,4 Step venstre til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
& Step venstre inntil høyre (&).
5& Touch høyre hel fram (5), Step høyre inntil venstre (&).
6& Touch venstre hel fram (6), Step venstre inntil høyre (&).
7& Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre diagonalt bak til venstre (&).
8& Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (8), Step høyre inntil venstre (&).

17 - 24 Walk forward, Out-Out, In-Cross, Slow Unwind  7/8 turn right.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2), Step fram på venstre (3). 07:30
&4 Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre litt til venstre side (4).
&5 Step høyre tilbake til senter (&), Step venstre i kryss over høyre (5).

6,7,8 Unwind 7/8 turn mot høyre (6,7,8). 06:00

25 - 32 Cross Shuffle, Shuffle back, Side Shuffle ri ght, Shuffle forward.
1&2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over v. (2).
3&4 Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step bak på venstre (4).
5&6 Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (6).
7&8 Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

Sekvens: AA, BB, AA, BB, AA, BB.




