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Two Time Trick

32 takter 4 Wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Scott Blevins (Mai 2004).

Musikk: Trick Me - Kelis.
CD: Kelis - Tasty (2004).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (18 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 107 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=0P-k62gganI

1 - 8 Cross, Point, Full turn, And Point, Walk forward, 1/4 turn, 1/4 turn, Touch.
1,2 Step venstre fram og i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2). 12:00
3 Snu (swivel) 360 grader mot høyre og før høyre fot opp til og inntil indre del av venstre kne (3). 12:00

&4 Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Step fram på høyre (6).
7 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (7). 03:00

&8 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (&), Touch venstre tå inntil høyre (8). 06:00
Du vil bevege deg MOT frontveggen, men face bakveggen!

9 - 16 3/4 turn travelling towards 6 O'clock Side Shuffle Point 1/4 turn 1/4 turn 1/2 turn Point9 - 16 3/4 turn travelling towards 6 O clock, Side Shuffle, Point, 1/4 turn, 1/4 turn, 1/2 turn, Point.
1 Snu 90 grader mot venstre ved å Steppe ned på venstre (1). (Du vil nå ha benene i kryss). 03:00
2 Snu 180 grader mot venstre ved å Steppe ned på høyre (2). (Du vil nå ha benene i kryss). 09:00

3&4 Step venstre til venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre (4).
5,6 Point høyre tå til høyre (5), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 12:00
7 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (7). 03:00

&8 Snu 180 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&), Point venstre tå til venstre side (8). 09:00

17 - 24 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn, Coaster Cross with a 1/4 turn, Side, Cross Rock, Side Rock & Flick.
1 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (1). 06:00
2 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (2). 12:00

3& Step bak på venstre (3), Step høyre inntil venstre (&).
4,5 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre til høyre (5). 09:00
6& Step venstre i kryss bak høyre (6), Rock fram igjen på høyre (&).
7& Step venstre til venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
8 Step venstre inntil høyre samtidig som du Kicker høyre fot bakover mot høyre diagonal (8). 07:30

25 - 32 Walk forward, 5/8 turn, 1/2 turn, Walk back, Coaster Step.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). (Fortsatt mot kl. 7:30) (Vekten på høyre). 07:30
3 Snu (swivel) 5/8 turn mot høyre så du facer kl. 3:00 (3). 03:00
4 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre (4). 09:00

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


