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Join The Queue

32 takter 2 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf Michael Barr (April 2000).

Musikk One More Broken Hearted Man - Redfern & Crookes.
CD: Line Dance Hits From The Jukebox Vol. 1 (2001).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (26 sekunder).
Motion: Smooth (Two-Step Rhythm).
Tempo: 92/184 (Dansen er skrevet i 92 BPM's tempo).

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=anu-SRBcpSg

1 - 8 Shuffle diagonal forward with Lock Step, Shuffle diagonal forward, Repeat.
1&2 Shuffle diagonalt fram mot høyre med Lock Step h,v,h (1&2). 01:30
3&4 Shuffle diagonalt fram mot venstre v,h,v (3&4). 10:30
5&6 Shuffle diagonalt fram mot høyre med Lock Step h,v,h (5&6). 01:30
7&8 Shuffle diagonalt fram mot venstre v,h,v (7&8). 10:30

9 - 16 Side, Cross, Together, Side, Cross, 1/4 turn left, Repeat.
1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (&), Step høyre inntil venstre (2).
3& Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss bak venstre (&).
4 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (4). 09:00

5&6 Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (&), Step høyre inntil venstre (6).
7& Step venstre til venstre side (7), Step høyre i kryss bak venstre (&).
8 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (8). 06:00

17 - 24 Modified Sailor Steps with 1/4 turn left, Step forward, Step forward, Together.
1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (&), Step høyre litt til høyre side (2).
&3 Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss bak venstre (3).
&4 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (&), Step høyre til høyre side (4). 03:00

5&6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre litt til venstre side (6).
&7 Step høyre i kryss bak venstre (&), Snu 90 grader mot venstre og Step langt fram på venstre (7). 12:00
&8 Step fram på høyre (&), Step venstre inntil høyre (8).

25 - 32 Mambo Step, Coaster Step, Pivot 1/2 Turn left, Step forward, Shuffle forward.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak 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 (&), Step fram på høyre (6).
7&8 Shuffle fram v,h,v (7&8).
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