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Doctor Doctor

80 takter 4 Wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Masters In Line (April 2004).

Musikk: Bad Case Of Loving You - Robert Palmer.
CD: Robert Palmer - Secrets (1979), eller Addictions (1989).
alt:

Intro: Start etter 32 taktslag (12 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing).
Tempo: 146

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=60bgJviEkhY

1 - 8 Walk forward, Kick & Clap, Walk back, Touch & Clap.
1,2,3 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3). 12:00
4,5,6 Kick venstre fot fram og Klapp (4), Step bak på venstre (5), Step bak på høyre (6).
7,8 Step bak på venstre (7), Touch høyre tå inntil venstre og Klapp (8).

9 - 16 Stomp, Heel & Toe Swivels, Stomp, Heel & Toe Swivels.
1,2 Stomp høyre fot diagonalt fram til høyre (1), Swivel venstre hel inn mot høyre hel (2).
3,4 Swivel venstre tå inn mot høyre hel (3), Swivel venstre hel inn mot høyre hel (4).
5,6 Stomp venstre fot diagonalt fram til venstre (5), Swivel høyre hel inn mot venstre hel (6).
7,8 Swivel høyre tå inn mot venstre hel (7), Swivel høyre hel inn mot venstre hel (8).

17 - 24 Jump back & Clap 4x.
&1,2 Step bak på høyre (&), Step venstre en skulderbreddes avstand til venstre for høyre (1), Klapp (2).
&3,4 Step bak på høyre (&), Step venstre en skulderbreddes avstand til venstre for høyre (3), Klapp (4).
&5,6 Step bak på høyre (&), Step venstre en skulderbreddes avstand til venstre for høyre (5), Klapp (6).
&7,8 Step bak på høyre (&), Step venstre en skulderbreddes avstand til venstre for høyre (7), Klapp (8).

25 - 32 Rolling Vine right, Touch, Rolling Vine left, Touch.
1 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1). 03:00
2 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (2). 09:00

3,4 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4). 12:00
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 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (7), Touch høyre tå inntil v. (8). 12:00
Restart: Restart dansen herfra på vegg nr. 2.

33 - 40 Shuffle forward, Step, 1/2 turn, Shuffle forward, Step, 3/4 turn.
1&2 Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4). 06:00
5&6 Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Pivot 3/4 turn mot venstre (8). 09:00

41 - 48 Side Shuffle right, Back Rock Step, Side Shuffle left, Back Rock Step.
1&2 Step høyre til høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5&6 Step venstre til venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (6).
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).
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49 - 56 1/2 Monterey Turn x2.
1,2 Touch høyre tå til høyre side (1), Pivot 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (2). 03:00
3,4 Touch venstre tå til venstre side (3), Step venstre inntil høyre (4).
5,6 Touch høyre tå til høyre side (5), Pivot 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (6). 09:00
7,8 Touch venstre tå til venstre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

57 - 64 Turning heel & toe syncopation turning 1/2 turn left..
1&2 Touch høyre hel fram (1), Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre tå bak (2).
&3 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå bak (3). 06:00
&4 Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre hel fram (4).
&5 Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre hel fram (5).
&6 Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre tå bak (6).
&7 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå bak (7). 03:00
&8 Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre hel fram (8).

65 - 72 And Stomp, Heel Bouces with a Slow 1/2 turn, Repeat.
&1 Step litt bak på venstre (&), Stomp høyre fot fram (1).

2,3,4 Bounce helene i gulvet 3x samtidig som du Snur gradvis 180 grader mot venstre (2,3,4). 09:00
&5 Step litt bak på venstre (&), Stomp høyre fot fram (5).

6,7,8 Bounce helene i gulvet 3x samtidig som du Snur gradivs 180 grader mot venstre (6,7,8). 03:00

73 - 80 Stomp, Stomp, Clap, Clap, Hands on hips, Hip Roll.
1,2 Stomp høyre litt til høyre side (1), Stomp venstre litt til venstre side (2).

3,4,5,6 Klapp (3), Klapp (4), Slap høyre hånd på høyre hofte (5), Slap venstre hånd på venstre hofte (6).
7,8 Rull hoftene full turn mot venstre (7,8).

Tag: Hvis du teller restarten som en ny vegg, vil Tag'en komme på den 5. veggen etter 32. taktslag.
1 - 4 Knee Pop's.
1,2 Step høyre til høyre og Pop venstre kne inn mot høyre (1), Ta vekt på venstre og Pop høyre kne inn (2).
3,4 Ta vekt på høyre og Pop venstre kne inn mot høyre (3), Ta vekt på venstre og Pop høyre kne inn (4).
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