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32 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Jo Thompson, Guyton Mundy & John Robinson (Oktober 2015).

Musikk: Cliche Love Song - Basim.
CD: Various Artists - Eurovision Song Contest 2014 - Copenhagen (2014).
alt:

Intro: Start dansen etter 24 taktslag (13 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 112 BPM.

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

Main dance:
1 - 8 Twist right, Kick-Ball-Cross, Sweep, Shuffle forward, Swivel 1/2 turn with Hip Bumps.
1&2 Twist begge helene til høyre (1), Twist begge tærne til høyre (&), Twist begge helene til høyre (2). 12:00
3& Kick venstre fot diagonalt fram til venstre (3), Step venstre inntil høyre (&).
4 Step høyre i kryss over venstre (4).
& Sweep venstre fot framover (&).

5&6 Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).
7 Touch høyre tå fram og Vrikk hoftene fram (7).
& Begyn å snu mot venstre ved å Swivle helene mot høyre og Vrikk hoftene bakover (&).
8 Fullfør 1/2 turn og Vrikk hoftene fram bakover (8). 06:00

9 - 16 Walk forward, Botafogo, Cross, 1/4 Pivot turn, 1/4 Pivot turn into Cross Shuffle.
1,2 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2).
3 Step venstre i kryss over høyre (3).

&4 Step høyre til høyre side (&), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (6). 09:00
& Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&).

7&8 Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h. (8). 12:00

17 - 24 Side Rock, Weave, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, Coaster Step.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over v. (4).

5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 09:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6). 03:00

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

25 - 32 Rock Step (with Body Roll), Switch, Rock Step (with Body Roll) Switch, Walk around 3/4 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
& Step høyre inntil venstre (&).

3,4 Step fram på venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
& Step venstre inntil høyre (&).

5,6,7,8 Gå rundt i ring 3/4 turn mot venstre ved å Steppe høyre, venstre, høyre, venstre (5,6,7,8). 06:00
Note: På Rock Step'ene; Gjør en Body Roll fra hode og bryst og nedover kroppen.

Bridge: Night Club part. (Du vil face kl. 12:00).
1 - 8 Night Club basic 1/4 turn, 1/2 turn, Walk back.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Hold (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 09:00
6 Snu (spinn) 180 grader mot venstre samtidig som du løfter høyre fot inntil venstre legg (6). 03:00

7,8 Step bak på høyre (7), Step bak på venstre (8).
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9 - 16 Back Rock, Recover 1/4 turn, Side, Behind, Unwind full turn.
1,2 Step bak på høyre (1), Hold (2).
3 Snu 90 grader mot venstre og Rock (recover) fram igjen på venstre (3). 12:00

4,5 Step høyre til hørye side (4), Step venstre i kryss bak høyre (5).
6,7,8 Unwind full turn mot venstre (6,7,8). 12:00

Count 17-32 is just repeating the count 1-16 of Bridge:
17 - 24 Night Club basic 1/4 turn, 1/2 turn, Walk back.

1,2 Step høyre til høyre side (1), Hold (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 09:00
6 Snu (spinn) 180 grader mot venstre samtidig som du løfter høyre fot inntil venstre legg (6). 03:00

7,8 Step bak på høyre (7), Step bak på venstre (8).

25 - 32 Back Rock, Recover 1/4 turn, Side, Behind, Unwind full turn.
1,2 Step bak på høyre (1), Hold (2).
3 Snu 90 grader mot venstre og Rock (recover) fram igjen på venstre (3). 12:00

4,5 Step høyre til hørye side (4), Step venstre i kryss bak høyre (5).
6,7,8 Unwind full turn mot venstre (6,7,8). 12:00

33 - 40 Forward, Touch & Clap, Forward, Touch & Clap twice, Repeat again.
1,2 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Touch venstre tå inntil og Klapp (2).
3&4 Step venstre diagonalt fram til venstre (3), Klapp (&), Touch venstre tå inntil venstre og Klapp (4).
5,6 Step høyre diagonalt fram til høyre (5), Touch venstre tå inntil og Klapp (6).
7&8 Step venstre diagonalt fram til venstre (7), Klapp (&), Touch venstre tå inntil venstre og Klapp (8).

41 - 48 Side Rock & Cross, Back, Side, Cross, Back, 1/2 Pivot turn twice, Out-Out.
1& Step høyre til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
2& Step høyre i kryss over venstre (2), Step bak på venstre (&).
3& Step høyre litt diagonalt bak til høyre (3), Step venstre i kryss over høyre (&).
4 Step bak på høyre (4).
5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 06:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og bak på høyre (6). 12:00

7,8 Step venstre litt til venstre side (7), Step høyre litt til høyre side (8).

Arms:
59 - 52 Arm movements with Attitude!

Løft venstre arm med underarmen i front av overkroppen, med knyttet neve parallellt med gulvet.
Mens venstre arm holdes i samme posisjon; Punch høyre hånd med knyttet neve (bokse);

1& Punch høyre knyttneve UNDER venstre arm (1), Dra høyre arm tilbake mot høyre (&).
2& Punch høyre knyttneve UNDER venstre arm (2), Dra høyre arm tilbake mot høyre (&).
3 Senk venstre arm igjen og Punch høyre arm diagonalt ned mot venstre i kryss over overkroppen

og Swing høyre arm med klokken med strak arm til høyre arm peker rett opp (3).
4 Step høyre inntil venstre og Dra høyre arm med knyttet neve nedover  i ett rykk med arttitude

til høyre knyttneve er omtrent i brysthøyde (4).
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