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Handclap

88 takter 1 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Bracken Ellis & Brandon Zahorsky (Mai 2016).

Musikk: Handclap - Fitz and the Tantrums.
CD: Fitz and the Tantrums - Fitz and the Tantrums (2016).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (13 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 140 BPM.

SOD: Speed of Dance; Part A: Normal to Fast, Part B: Normal to Slow.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=1vItkBfH4i8

Part A:
1 - 8 Syncoapted Weave, Weave, Rock Step forward.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2). 12:00

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

9 - 16 Coaster Step, Step, 1/4 turn, Hip Bumps.
1&2 Step bak på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (4). 03:00
5,6 Vrikk hoftene mot høyre 2x (5,6).
7,8 Vrikk hoftene mot venstre (7,8).
Alt: Alternative trinn for taktslag 5-8:
5,6 Bøy begge knærne og Step høyre til høyre side (5), Reis opp og Touch venstre tå til venstre side (6).
7,8 Bøy begge knærne og Step venstre til venstre side (7), Reis opp og Toucch høyre tå til høyre side (8).

17 - 24 Ball-Step, 1/4 turn, Syncopted Weave, Run forward.
&1,2 Step litt tilbake på høyre tåballe (&), Step fram på venstre (1), Snu (swivel) 90 grader til høyre (2). 06:00
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Step høyre til høyre side (4).
5&6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (&), Step fram på venstre (6).
7&8 Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (&), Step fram på høyre (8).

25 - 32 Rock Step, Coaster Step, Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn twice.
1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3&4 Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 12:00
7 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (7). 06:00
8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 12:00

Restart: Restart herfra på vegg A-

33 - 40 Step, Hold, Step, Hold, Side Rock, Spin 3/4 turn.
1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Hold (2), Step fram på venstre (3), Hold (4).

5,6 Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Snu (spin) 3/4 turn mot høyre og la høyre følge med rundt (7,8). 09:00
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41 - 48 Walk forward, Hand Claps, Kick.
1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3), Step fram på venstre (4).

Klapp ved å Brushe hendene mot hverandre i en opp og ned bevegelse som om du skulle børste 
av deg mel fra hendene. Begynn lavt i front for deretter å bevege hendene oppover.

5 Høyre hånd nedover og venstre hånd oppover (5).
& Høyre hånd oppover og venstre hånd nedover (&).
6 Høyre hånd nedover og venstre hånd oppover (6).
& Høyre hånd oppover og venstre hånd nedover (&).
7 Høyre hånd nedover og venstre hånd oppover (7). Hendene bør være i hode høyde nå.
8 Høyre hånd oppover og venstre hånd nedover og Kick venstre fot framover (8).

49 - 56 Back, 1/4 turn, Cross, Touch, Knee Pops/Swivels.
1,2 Step bak på venstre (1), Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (2). 12:00
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Touch høyre tåballe diagonalt fram til høyre (4).
5& Pop høyre kne ut til høyre side (5), Pop høyre kne inn mot venstre (&).
6& Pop høyre kne ut til høyre side (6), Pop høyre kne inn mot venstre (&).
7,8 Pop høyre kne ut til høyre side (7), Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (8).

Part B:
1 - 8 Back, Hold, Back Rock Step, 1/2 Pivot turn, Sweep, Behind, Side.
1,2 Step bak på høyre (1), Hold (2).
3,4 Step bak på venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
5,6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på venstre (5), Sweep høyre fot ut og rundt bakover (6). 06:00
7,8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Step venstre til venstre side (8).

9 - 16 Cross, Hold, Side Rock, Cross, Hold, 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Hold (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Hold (6).
7 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (7). 03:00
8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 09:00

17 - 24 Slow Rock forward, Back Rock Step, 1/4 Pivot turn, Hold (and Point).
1,2 Step fram på høyre (1), Hold (2).
3,4 Rock (recover) tilbake igjen på venstre (3), Step bak på høyre (4).
5,6 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (5), Hold (6). 06:00
7,8 Hold (7), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 09:00

25 - 32 Step, 1/4 turn, Cross, Sweep, Jazz Box Cross.
1,2 Step fram på venstre (1), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (2). 12:00
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Sweep høyre fot ut og rundt framover (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

Note: Sekvensen blir: AA BB A- A BB A- A- A-
A- = 32 takslag av part A.
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