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Faith & Desire

32 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Johanna Barnes ().

Musikk: Come On Get Higher - Matt Nathanson.
CD: Matt Nathanson - Some Mad Hope (2007).
Alt:

Intro: Start dansen etter 24 taktslag (16 sekunder).
Motion: Smooth (West Cost Swing).
Tempo: 92 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=GQyYvnprCf0

1 - 8 Step, Sweep & Cross, Back-Side-Cross, Out-out, Hold, and Bump.
1,2 Step fram på venstre (1), Sweep høyre ut og framover og kryss høyre over venstre (2) 12:00
3&4 Step venstre litt bak (3), Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Step høyre litt til høyre side (5), Step venstre litt til venstre side (6).
7&8 Hold (7), Vrikk hoftene til høyre (&), Vrikk hoftene til venstre (8).

9 - 16 Step, Low Hitch, 1/2 Pencil Spin, Press, Recover, And Point, 1/2 turn, Run back.
1 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1). 10:30
2 Hitch venstre kne litt opp og snu (spinn) 180 grader mot høyre (2). 04:30

3,4 Press fram på venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
& Step litt bak på venstre (&).

5,6 Point høyre tå bakover (5), Snu 180 grader mot høyre (6). 10:30
7&8 Step bak på høyre (7), Step bak på venstre (&), Step bak på høyre (8). 10:30

Restart: Restart herfra på vegg nr. 2 og 5.Start dansen på nytt ved å Snu 1/8 turn mot venstre og 
Steppe venstre litt til venstre side som om du skulle fortsette med taktslag 17-24.

17 - 24 Side, Touch & Prep, Weave 1/4 turn, Shuffle forward, Mambo Step.
1 Snu 1/8 turn mot venstre og Step venstre til venstre side (1). 09:00
2 Snu 1/8 turn mot venstre og Touch høyre tå inntil venstre og bøy begge knærne (prep) (2). 07:30

3& Step høyre diagonalt bak til høyre (3), Step venstre i kryss bak høyre (&). 07:30
4 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (4). 10:30

5&6 Shuffle diagonally forward left, right, left (5&6). 10:30
7&8 Step fram på høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (8). 10:30

25 - 32 Point, Roll Back, And Point, Roll Back, And Prep, Spiral turn, Run around 1/2 turn.
1,2 Point venstre tå bak (1), Bodyroll bakover og legg vekten gradvis over venstre (2). 10:30
& Step høyre inntil venstre (&). 10:30

3,4 Point venstre tå bak (3), Bodyroll bakover og legg vekten gradvis over venstre (4). 10:30
& Step høyre inntil venstre (&). 10:30
5 Snu 1/8 turn mot venstre og Step litt fram på venstre og Prep for full turn (5). 09:00
6 Snu (spinn) 360 grader mot høyre (6). 09:00

7&8 Løp rundt, høyre, venstre, høyre, mot høyre og Snu totalt 180 grader (7&8). 03:00

Copyright (C) 2012 - Western Entertainment Kun til privat bruk Må ikke offentliggjøres!


