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It's Up To You

32 takter 2 wall, Easy Intermediate Line Dance.

Koreograf: Kim Ray (Januar 2006).

Musikk: It's Up To You - Barbra Streisand.

CD: Barbra Streisand - Guilty Pleasures (2005).

Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (13 sekunder).

Motion: Smooth (West Coast Swing).

Tempo: 88 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=wm1oBI0f3wI

1 - 8 Step, Rumba Box, Back, Coaster Step, Step, 1/2 turn.

1 Step fram på høyre (1). 12:00

2&3 Step venstre til venstre (2), Step høyre inntil venstre (&), Step bak på venstre (3).

4 Step bak på høyre (4).

5&6 Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).

7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 06:00

9 - 15 Contra 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Sweep into Weave, Side, Rock Step back.

1 Med benene der de er; Snu (swivel) 180 grader mot høyre (1). 12:00

2 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (2). 06:00

&3 Sweep høyre ut og bakover (&), Step høyre i kryss bak venstre (3).

&4 Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (4).

5 Step venstre til venstre side (5).

6,7 Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (7).

16 - 24 Chasse, Cross Rock, Chasse 1/4 turn, 1/4 Pivot turn, Back Rock & Point.

8&1 Step høyre til høyre side (8), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (1).

2,3 Step venstre i kryss over høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).

4& Step venstre til venstre side (4), Step høyre inntil venstre (&). 03:00

5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 12:00

6 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (6).

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

8 Point venstre tå til venstre side (8).

25 - 32 Back Rock & Step forward, Step, 1/2 turn, Shuffle forward, Full turn (Spiral turn) into Shuffle.

1&2 Step bak på venstre (1), Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step fram på venstre (2).

3,4 Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (4). 06:00

5&6 Step fram på høyre (5), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).

7 Step fram på venstre fot og Hook høyre ben opp til venstre kne (7).

& Snu (spinn) 360 grader mot høyre (&).

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