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Jukebox

64 takter 4 wall Intermediate Line Dance
Koreograf Jo Thompson (March 2001).

Musikk Jukebox - Michael Martin Murphy.
CD: Line Dance Fever 13 (2001).

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (6 sekunder).
Motion: Lilt motion (East Coast Swing).
Tempo: 153 BPM.

SOD: Speed Of Dance; Fast.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=PZ_zcqbN8PI

1 - 8 Kick, Kick, Sailor Step, Kick, Kick, Sailor Step.
1,2 Kick høyre diagonalt fram til venstre (1), Kick høyre diagonalt fram til høyre (2). 12:00
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (4).
5,6 Kick venstre diagonalt fram til høyre (5), Kick venstre diagonalt fram til venstre (6).
7&8 Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (8).

9 - 16 Rock Step, Shuffle 1/2 turn twice, Rock Step.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Shuffle 1/2 turn mot høyre h,v,h (3&4). 06:00
5&6 Shuffle 1/2 turn mot høyre v,h,v (5&6). 12:00
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

17 - 24 Diagonal forward, Slide, Knee Pops, Repeat.
1,2 Step høyre langt diagonalt fram til høyre (1), Slide venstre inntil høyre (2).
& Med samlede ben; Løft begge helene fra gulvet slik at knærne popper fram (&).
3 Senk helene ned til gulvet igjen (3).
& Løft begge helene fra gulvet slik at knærne popper fram (&).
4 Senk helene ned til gulvet igjen (4).

5,6 Step venstre langt diagonalt fram til venstre (5), Slide høyre inntil venstre (6).
& Med samlede ben; Løft begge helene fra gulvet slik at knærne popper fram (&).
7 Senk helene ned til gulvet igjen (7).
& Løft begge helene fra gulvet slik at knærne popper fram (&).
8 Senk helene ned til gulvet igjen (8).

25 - 32 Syncopated Jums back, 1/4 turn right, Slide.
&1,2 Step høyre diagonalt bak til høyre (&), Touch venstre inntil høyre (1), Hold (2).
&3,4 Step venstre diagonalt bak til venstre (&), Touch høyre inntil venstre (3), Hold (4).
&5 Step høyre diagonalt bak til høyre (&), Touch venstre inntil høyre (5).
&6 Step venstre diagonalt bak til venstre (&), Touch høyre inntil venstre (6).
7,8 Step høyre 90 grader til høyre (7), Slide venstre opp til høyre (8). 03:00

33 - 40 Back Rock Step, Sugar Foot.
1,2 Step bak på venstre (1), Rock (recover) fram igjen på høyre (2).
3,4 Touch venstre tå inntil høyre instep (3), Touch venstre hel til venstre side (4).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Touch høyre tå inntil venstre instep (6).
7,8 Touch høyre hel til høyre side (7), Step høyre i kryss over venstre (8).
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41 - 48 Jazz Box, Twist & Kick, Cross back, 1/4 Turn & Shuffle forward.
1,2,3 Step bak på venstre (1), Step høyre til høyre (2), Step venstre i kryss over høyre (3).

4 Touch tåballen av høyre inntil venstre samtidig som du twister knærne naturlig mot venstre (4).
5 Twist knærne mot høyre og Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (5).

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

49 - 56 Step, 1/2 Pivot Turns with Finger Klicks twice.
1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Knips fingerne (2), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (3), Knips (4). 06:00
5,6,7,8 Step fram på høyre (5), Knips fingerne (6), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (7), Knips (8). 12:00

57 - 64 Jazz Box with 1/4 turn right, Out-Out, Knee Pops, In-In.
1,2,3 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2), Step høyre 90 grader til høyre (3). 03:00
4,&5 Step venstre inntil høyre (4), Step høyre til høyre (&), Step venstre til venstre (5).
&6 Pop knærne framover ved å løfte helene fra gulvet (&), Senk helene til gulvet (6).
&7 Pop knærne framover ved å løfte helene fra gulvet (&), Senk helene til gulvet (7).
&8 Step høyre tilbak til senter (&), Step venstre inntil høyre (8).

Break: I den 6. Repetisjonen (veggen) vil det i musikken være et lite "break".
Dans som vanlig de 12 første takene (til og med Shuffle 1/2 Turn). Stomp venstre fram, Hold 3 takter,
Stomp høyre fram, Hold 3 takter, Stomp venstre fram, Hold 3 takter, dans så de siste 4 taktene av
dansen (ut-ut, knee pops, in-in). Start så dansen på ny som vanlig.
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