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Dans nr:
1–8
1,2
3,4
5,6
7,8

9 – 16
1,2
3,4
5,6
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17 – 24
1,2
3,4
5,6,7,8

25 – 32
1,2
3,4
5,6
7,8

33 – 40
1,2
3,4
5,6
7,8

41 – 48
1,2
3,4
5,6
7,8

49 – 56
1,2
3,4
5,6
7,8

64 taktslag, 2 Wall Line Dance.
Intermediate.
Gimme Dat Ding – The Pipkins.
Mr. Bean’s Crazy Party Hits (2004).
Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (11 sekunder).
Novelty (Social only).
194 BPM.
https://www.youtube.com/watch?v=CoCaI8iQ1U0&feature=youtu.be
112

Suzy Q’s, Cross Rock, Side.
Step venstre hel i kryss over høyre (1), Swivel venstre tå mor venstre og Step høyre til høyre side (2).
Step venstre hel i kryss over høyre (3), Swivel venstre tå mor venstre og Step høyre til høyre side (4).
Step venstre i kryss over høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Step venstre til venstre side (7), Hold (8).

12:00

Suzy Q’s, Jazz ¼ turn.
Step høyre hel i kryss over venstre (1), Swivel høyre tå mot høyre og Step venstre til venstre side (2).
Step høyre hel i kryss over venstre (3), Swivel høyre tå mot høyre og Step venstre til venstre side (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (7), Hold (8).

3:00

Step, Tap, Back, Kick, Coaster Step.
Step fram på venstre (1), Tap høyre tå bak venstre hel (2).
Step bak på høyre (3), Kick venstre fot fram (4).
Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (6), Step fram på venstre (7), Hold (8).

Step, Rock, Recover, Scuff, Step, Rock, Recover, Hold.
Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
Rock (recover) fram igjen på høyre (3), Scuff venstre fot framover (4).
Step fram på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
Rock (recover) fram igjen på venstre (7), Hold (8).

Charleston Kick.
Step fram på høyre (1), Hold (2).
Kick venstre fot fram (3,4).
Step bak på venstre (5), Hold (6).
Step bak på høyre (7), Snu 90 grader mot høyre og Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

Charleston Kick.
Step fram på høyre (1), Hold (2).
Kick venstre fot fram (3,4).
Step bak på venstre (5), Hold (6).
Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

Kick, Cross, Back Rock, Kick, Cross, Back Rock.
Kick høyre fot fram (1), Step høyre i kryss over venstre (2).
Step venstre diagonalt bak til venstre (3), Rock (recover) fram igjen på høyre (4).
Kick venstre fot fram (5), Step venstre i kryss over høyre (6).
Step høyre diagonalt bak til høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).

57 – 64

Kill the Mosquitos!

1,2,3
Restart:
4,5
6
7,8

Stomp fram på høyre (1), Stomp venstre litt til venstre side (2), Klapp (3).
Restart herfra på vegg nr: 3. Du vil face kl. 6:00
Klapp deg selv på høyre lår (4), Klapp deg selv på venstre lår (5).
Flick høyre fot ut til side og Slap høyre utvendig ankel med høyre hånd (6).
Step høyre til høyre side samtidig som du prøver å «fange» en mygg som flyr over hodet på høyre side (7,8).
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6:00

Tag:
1–8

Danses etter vegg nr. 2 og 5. Du vil face henholdsvis kl. 12 og 6.
Pose, Recover & Pose, Recover.

1,2,3
4&
5,6,7
8&

Stomp fram på venstre med bøyd kne samtidig som høyre holdes pekende bakover (1), Hold (2,3).
Recover vekten tilbake igjen på høyre (4), Step venstre inntil høyre (&).
Stomp fram på høyre med bøyd kne samtidig som venstre holdes pekende bakover (5), Hold (6,7).
Recover vekten tilbake igjen på venstre (8), Step høyre inntil venstre (&).

9 – 16

& Kick & Kick (Slow Kicks) & Kick & Kick & Kick (Double time kicks)

1,2&
3,4&
5&
6&
7,8

Kick venstre fot diagonalt fram til venstre (1), Hold (2), Step venstre inntil høyre (&).
Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (3), Hold (4), Step høyre inntil venstre (&).
Kick venstre fot diagonalt fram til venstre (5), Step venstre inntil høyre (&).
Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (6), Step høyre inntil venstre (&).
Kick venstre fot diagonalt fram til venstre (7), Hold (8).
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