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Naughty Boy

64 takter 4 wall, Improver Line Dance.
Koreograf: Pat Stott (Juni 2013).

Musikk: Bad Boy - Bowie Jane.
CD: CD-Single/iTunes.
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 48 taktslag (17 sekunder).
Motion: Music: Jive - Dance: Novlety (Social only).
Tempo: 172 BPM.

SOD: Normal.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=3_ArEfLcf6o

1 - 8 Suzie Q's, Jazz Box.
1,2 Step høyre hel i kryss over venstre (1), Swivel høyre tå til høyre og Step venstre til venstre (2). 12:00
3,4 Step høyre hel i kryss over venstre (3), Swivel høyre tå til høyre og Step venstre til venstre (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 inntil høyre (8).

9 - 16 Side, Touch, Side, Touch, Side Chasse, Hold.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Touch venstre tå inntil høyre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Touch høyre tå inntil venstre (4).

5,6,7,8 Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (6), Step høyre til høyre side (7), Hold (8).

17 - 24 Cross Toe Strut, Toe Strut back, Side Rock, Step forward, Hold.
1,2 Touch venstre tå i kryss over høyre (1), Step ned på venstre fot (2).
3,4 Touch høyre tå bak (3), Step ned på høyre fot (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7,8 Step fram på venstre (7), Hold (8).

25 - 32 Mambo 1/2 Turn, Step, 1/4 Turn, Cross, Side.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3,4 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (3), Hold (4). 06:00
5,6 Step fram på venstre (5), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (6). 09:00
7,8 Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre side med tærne "inn" (8).

33 - 40 Toe & Heel Swivels (Tick Tocks or Traveling Apple Jacks right & left).
1,2 Swivel høyre tå ut og venste hel inn (1), Swivel høyre hel ut og venstre tå inn (2).
3,4 Swivel høyre tå ut og venste hel inn (3), Hold (4). Du vil bevege deg mot høyre.
5,6 Swivel venstre hel ut og høyre tå inn (5), Swivel venstre tå ut og høyre hel inn (6).
7,8 Swivel venstre hel ut og høyre tå inn (7), Hold (8). Du vil bevege deg mot venstre.

41 - 48 Monterey Turns.
1,2 Point høyre tå til høyre side (1), Snu (spinn) 90 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (2). 12:00
3,4 Point venstre tå til venstre side (3), Step venstre inntil høyre (4).
5,6 Point høyre tå til høyre side (5), Snu (spinn) 90 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (6). 03:00
7,8 Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

49 - 56 Stomp forward, Fan right, Stomp forward, Fan left.
1,2,3,4 Stomp høyre fot fram (1), Swivel høyre tå ut, inn, ut (2,3,4).
5,6,7,8 Stomp venstre fot fram (5), Swivel venstre tå ut, inn, ut (6,7,8).
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57 - 64 Step, Ronde with Heel Bouncing turn, Coaster Step.
1 Step fram på høyre (1).

Snu gradvis 180 grader mot venstre ved å Bounce høyre hel i gulvet 3x, og Ronde samtidig 09:00
2,3,4 venstre fot ut og rundt bakover (2,3,4).

5,6,7,8 Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (6), Step fram på venstre (7), Hold (8).

Tag: Danses etter vegg nr. 1 og 4. Du vil face henholdsvis kl. 9:00 og 12:00.
1 - 8 Step, 1/2 turn twice.

1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Hold (2), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Step fram på høyre (5), Hold (6), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (7), Hold (8).
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