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Kick A Little Dirt Around

84 takter 4 wall, Advanced  Line Dance.
Koreograf: Rob Fowler & Heather Barton (Juli 2016).

Musikk: Kick A Little Dirt Around - David Shelby.
CD: David Shelby - Kick A Little Dirt Around (2013).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (8 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 110 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=MOirz7AZpa0

Part A: The Verse:
1 - 8 Toe-Heel-Cross, Toe-Heel-Cross, Rock Step, 1/4 turn Chasse.
1& Tap høyre tå inntil venstre (1), Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (&). 12:00
2 Step høyre i kryss over venstre (2).

3& Tap venstre tå inntil høyre (3), Touch venstre hel diagonalt fram til venstre (&).
4 Step venstre i kryss over høyre (4).

5,6 Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7). 03:00

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

9 - 16 Heel Jack, Hold, And Cross, Heel Jack, And Cross, Side.
1& Step venstre i kryss over høyre (1), Step høyre til høyre side (&).
2& Touch venstre hel diagonalt fram til venstre (2), Step venstre inntil høyre (&).
3,4 Step høyre i kryss over venstre (3), Hold (4).
&5 Step venstre litt til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (5).
&6 Step venstre til venstre side (&), Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (6).

&7,8 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side (8).
Restart: Restart fra her på vegg nr. 2. I stedet for å Steppe høyre til høyre side på taktslag 8, snur du 90

grader mot venstre ved å Hitche høyre kne. (Du vil restarte mot kl. 6:00).

17 - 24 Sailor 1/4 turn, Scuff 1/4 turn with Hitch, Side, Sailor 1/4 turn, Scuff.
1& Step venstre i kryss bak høyre (1), Step høyre litt til høyre side (&).
2 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (2). 12:00

3,4 Scuff høyre fot fram og Snu 90 grader mot venstre samtidig som du Hitcher høyre kne (3,4). 09:00
5 Step høyre til høyre side (5).

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

25 - 32 Shuffle forward, 1/2 turn & Shuffle forward, 1/4 turn & Shuffle forward, 1/2 turn & Shuffle forward.
1&2 Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3&4 Snu 180 grader mot venstre og Shuffle fram v,h,v (3&4). 12:00
5&6 Snu 90 grader mot høyre og Shuffle fram h,v,h (5&6). 03:00
7&8 Snu 180 grader mot venstre og Shuffle fram v,h,v (7&8). 09:00

33 - 40 Walk forward, Anchor Step, 1/2 Pivot turn, 1/4 Pivot turn, Sailor Step.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
3&4 Lock høyre i kryss bak venstre (3), Step ned igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (4).

5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (6). 12:00

7&8 Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre litt til v. side (8).
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41 - 48 Step, Stomp twice, Step, Stomp twice, Step, 1/2 turn, Step, 1/4 turn.
1&2 Step fram på høyre (1), Stomp venstre fot inntil høyre 2x (&2).
3&4 Step fram på høyre (3), Stomp venstre fot inntil høyre 2x (&4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 06:00
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (8). 03:00

Restart; Restart fra her på vegg nr. 4. Du vil face kl. 3:00

49 - 52 Jazz Box.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Step venstre inntil høyre (4).

Part B: The Chorus: (Danses KUN mot kl. 3 eller 9).
1 - 8 Side, Tap, Side, Tap, Walk around and Shuffle in a full turn circle.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Tap venstre tå bak høyre hel (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Tap høyre tå bak venstre hel (4).
5 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (5). 06:00
6 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 09:00

7&8 Shuffle 1/2 turn mot høyre ved å Steppe v,h,v (7&8). 03:00

9 - 16 Dorothy Steps, Side & Dip, Tap, Side & Dip, Tap.
1,2 Step venstre diagonalt fram til venstre (1), Lock høyre i kryss bak venstre (2).
& Step venstre diagonalt fram til venstre (&).

3,4 Step høyre diagonalt fram til høyre (3), Lock venstre i kryss bak høyre (4).
& Step høyre diagonalt fram til høyre (&).
5 Step venstre til venstre side og Dip samtidig litt ned ved å bøye knærne (5).
6 Tap høyre tå diagonalt fram til høyre (6).
7 Step høyre til høyre side og Dip samtidig litt ned ved å bøye knærne (7).
8 Tap venstre tå diagonalt fram til venstre (8).

17 - 24 Rock Step, Triple full turn, Heel Switches, Stomp, 1/4 turn Side, Stomp.
1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3&4 Triplle full turn mot venstre på stedet ved å Steppe v,h,v (3&4). 03:00
5& Touch høyre hel fram (5), Step høyre inntil venstre (&).
6& Touch venstre hel fram (6), Step venstre inntil høyre (&).
7 Stomp høyre fot inntil venstre (7).

&8 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&), Stomp venstre fot inntil høyre (8). 06:00

25 - 32 Side, Drag, Ball-Cross, Side, Sailor Step, Back Rock Step.
1,2 Step venstre til venstre side (1), Drag høyre fot etter venstre (2).

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

Sekvens: Starter:
Wall 1 A + B 12:00
Wall 2 A15 + Hitch 1/4 turn. (Restart 6:00). 06:00
Wall 3 A + B 06:00
Wall 4 A til og med taktslag 48 (utelat Jazz Box'en). 12:00

Dans så part B. Legg tll en 1/4 turn høyre på Rock Step'et helt på slutten av part B. 09:00
Wall 5 B 09:00
Wall 6 A 12:00
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