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Beskrivelse: 32 taktslag, 4Wall Line

Nivå:  Easy Intermediate. 

Musikk: Am I Supposed To Love Again 

CD: MGP Melodi Grand Prix 2008

Intro: Start dansen ved vokalen 

Motion: Cuban Motion (Rumba Style

Tempo: 110 BPM. 

Videolink:  http://www.youtube.com/watch?v=wxT4N408awU

Musiclink: http://www.western-entertainment.no/music.shtml

 
1 – 8 
1,2 
3,4 
5 
6 

7,8 

Side, Slide, Together, Cross, 3/4 Pivot turn, Run forward.
Step venstre langt til venstre side (1), Slide 
Step høyre inntil venstre (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på h
Fortsett å Snu 180 grader til mot venstre (6).
Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (8).

 
9 – 16 
1,2,3 

4 
5,6 
7 
8 

Syncopated Mambo Rock 1/4 turn, Step, 1/2 Pivot turn twice.
Step fram på venstre (1), Hold (2), Rock 
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4).
Step fram på høyre (5), Hold (6).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7).
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (8).

 
17 – 24 

1,2 
3,4 
5 
6 

7,8 

Step, Hold, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Back & Slide into partial Coaster Step.
Step fram på venstre (1), Hold (2).
Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (4).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre 
Slide venstre etter høyre (6).
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (8).

 
25 – 32 

1,2 
3,4 
5,6 
7 
8 

Finish Coaster Step, Hold, Rock Step, 1/4 Pivot turn, Cross, 
Step fram på venstre (1), Hold (2).
Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (5), Hold (6).
Step venstre i kryss over høyre (7).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (8).
Start så dansen på ny ved å snu ytterligere 90 grader mot venstre og Step venstre til 
venstre side! 

 
Tag: 
1 – 4 

1,2,3,4 
 

Restart: 
 

2,3,4 
 

Danses etter vegg nr. 2 og 5. 
Hipsway left, Hipsway right.
Vrikk hoftene sakte til venstre (1,2), Vrikk hoftene sakte til høyre (3,4).
 
Restart etter taktslag 28 på vegg nr. 7. 
Du står framme på venstre ben på taktslag 25;
Hold (26), Step fram på høyre (27), Hold (28).
 Start så dansen på ny… Det er lett å høre i musikken! :)

 
Note: Alle hold-taker er ment som en slow
bare gjør det over 2 hele taktslag! 

Am I? 
Koreografert av Cato Larsen 

(6. April 2008) 

www.western-entertainment.no 

email: cato@western-entertainment.no  

Mob: 905 60 948 

Wall LineDance. 

Am I Supposed To Love Again – Veronica Akselsen. 

MGP Melodi Grand Prix 2008. 

dansen ved vokalen etter 32 taktslag. (19 sekunder). 

Rumba Style). 

http://www.youtube.com/watch?v=wxT4N408awU  
entertainment.no/music.shtml 

Side, Slide, Together, Cross, 3/4 Pivot turn, Run forward. 
Step venstre langt til venstre side (1), Slide høyre etter venstre (2). 
Step høyre inntil venstre (3), Step venstre i kryss over høyre (4). 
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 
Fortsett å Snu 180 grader til mot venstre (6). 
Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (8). 

Syncopated Mambo Rock 1/4 turn, Step, 1/2 Pivot turn twice. 
Step fram på venstre (1), Hold (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4). 
Step fram på høyre (5), Hold (6). 
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 

Step, Hold, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Back & Slide into partial Coaster Step.
Step fram på venstre (1), Hold (2). 
Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (4). 
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step langt bak på høyre (5). 
Slide venstre etter høyre (6). 
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (8). 

Finish Coaster Step, Hold, Rock Step, 1/4 Pivot turn, Cross, 1/4 Pivot turn, 1/4 turn.
Step fram på venstre (1), Hold (2). 
Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (4). 
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (5), Hold (6). 
Step venstre i kryss over høyre (7). 

90 grader mot venstre og Step bak på høyre (8). 
Start så dansen på ny ved å snu ytterligere 90 grader mot venstre og Step venstre til 

Danses etter vegg nr. 2 og 5. Du vil face kl. 12:00 
Hipsway left, Hipsway right. 
Vrikk hoftene sakte til venstre (1,2), Vrikk hoftene sakte til høyre (3,4). 

Restart etter taktslag 28 på vegg nr. 7. (Du vil face kl. 6:00). 
Du står framme på venstre ben på taktslag 25; (Etter Coaster Step’et) 

(26), Step fram på høyre (27), Hold (28). 
Start så dansen på ny… Det er lett å høre i musikken! :) 

taker er ment som en slow-takt. Altså ikke stopp opp der det står hold, men vær i bevegelse, 

 

 
12:00 

 
9:00 
3:00 

(recover) tilbake igjen på høyre (3). 
 

 
12:00 

 
6:00 
12:00 

Step, Hold, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Back & Slide into partial Coaster Step.  
 
6:00 
12:00 

1/4 Pivot turn, 1/4 turn. 

Start så dansen på ny ved å snu ytterligere 90 grader mot venstre og Step venstre til 

 
 
 

3:00 
 

12:00 
9:00 

 

takt. Altså ikke stopp opp der det står hold, men vær i bevegelse, 


