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Boys Will Be Boys

64 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney (Juli 2012).

Musikk: Boys Will Be Boys - Paulina Rubio.
CD: Paulina Rubio - Bravissima (US Edition) (2012).

Intro: Start dansen på vokalen etter 16 taktslag (8 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 133 BPM.

SOD: Speed of Dance: Normal to Fast.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=KqCsHu3XMAA

1 - 8 Weave 1/4 turn, Chugg 3/4 turn, Kick.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre side (2). 12:00
3,4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4). 09:00
5 Snu 90 grader mot venstre og Point høyre tå til høyre side (5). 06:00
6 Snu 90 grader mot venstre og Point høyre tå til høyre side (6). 03:00
7 Snu 90 grader mot venstre og Point høyre tå til høyre side (7). 12:00
8 Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (8).

9 - 16 Jazz Box Cross, 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn, Step, 1/4 turn.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 09:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 03:00

7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (8). 12:00

17 - 24 Cross, Side, Sailor Heel & Cross, Side, Sailor Heel &.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til venstre side (2).
3& Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre (&).
4& Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (4), Step høyre inntil venstre (&).
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
7& Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre til høyre (&).
8& Touch venstre hel diagonalt fram til venstre (8), Step venstre inntil høyre (&).

25 - 32 Cross, 1/4 Pivot turn twice, Touch, Rolling Vine 1 1/4 turn.
1 Step høyre i kryss over venstre (1).
2 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (2). 03:00

3,4 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil h. (4). 06:00
5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6). 09:00

7,8 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (7), Step fram på høyre (8). 03:00

33 - 40 Syncopated Lock Steps (Dorothy Steps), Rock Step.
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 (&).

5,6 Step venstre diagonalt fram til venstre (5), Lock høyre i kryss bak venstre (6).
& Step venstre diagonalt fram til venstre (&).

7,8 Step fram på høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).
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41 - 48 Coaster Step, Rock Step, Walk back, Coaster Step.
1&2 Step bak på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
5,6 Step bak på venstre (5), Step bak på høyre (6).
7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

49 - 56 Heel Grinds, Heel Grind 1/4 turn, Sailor Step.
1,2 Touch høyre hel fram (1), Grind høyre hel i gulvet og Step venstre til venstre side (2)
& Step høyre inntil venstre (&).

3,4 Touch venstre hel fram (3), Grind venstre hel i gulvet og Step høyre til høyre side (4)
& Step venstre inntil høyre (&).
5 Touch høyre hel fram (5).
6 Grind høyre hel i gulvet og Snu samtidig 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (6). 06:00

7&8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Step venstre til venstre (&), Step høyre litt til høyre side (8).

57 - 64 Syncopated Weave, Side, Hold, And Side Rock.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Step høyre til høyre side (2).
3&4 Step venstre i kryss bak høyre (3), Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Hold (6).
& Step venstre inntil høyre (&).

7,8 Step høyre til høyre side (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).

Copyright (C) 2012 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres


