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Mine

32 takter 2 wall, Beginner Line Dance.
Koreograf: Dan Morrison (Juli 2012).

Musikk: If You Were Mine - Sanna Nielsen.
CD: Sanna Nielsen - I'm In Love (2011).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (13 sekunder).
Motion: Smooth (Night Club Two Step).
Tempo: 75 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=DuPp99pYwxA

1 - 9 Night Club basic right & left, Mambo Step forward, Mambo Step back.
1 Step høyre til høyre side (1). 12:00

2& Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre litt i kryss over venstre (&).
3 Step venstre langt til venstre side (3).

4& Step høyre i kryss bak venstre (4), Step venstre litt i kryss over høyre (&).
5 Step høyre diagonalt fram til høyre (5). 01:30

6&7 Step fram på venstre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step bak på venstre (7). 01:30
8&1 Step bak på høyre (8), Rock (recover) fram igjen på venstre (&), Step fram på høyre (1). 01:30

10 - 17 Cross, 1/4 turn, Side, Weave, Sweep, Weave, Scissor Step.
2 Step venstre i kryss over høyre (2). 01:30
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 10:30
3 Rett opp mot kl. 9 og Step venstre til venstre side (3). 09:00

4&5 Step høyre i kryss over venstre (4), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss bak v. (5).
& Sweep venstre fot ut og rundt bakover (&).

6&7 Step venstre i kryss bak høyre (6), Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (7).
8&1 Step høyre til høyre side (8), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (1).

18 - 25 1/4 Pivot turn twice, Cross, Side Mambo Cross, Side Mambo Cross, Chasse 1/4 turn.
2 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (2). 12:00

&3 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h. (3). 03:00
4& Step høyre til høyre side (4), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
5 Step høyre i kryss over venstre (5).

6& Step venstre til venstre side (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
7 Step venstre i kryss over høyre (7).

8& Step høyre til høyre side (8), Step venstre inntil høyre (&).
1 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1). 06:00

26 - 32 Step, 1/2 turn, Step (Chase turn), Lock, Step, Step, Mambo 1/2 turn, Rock Step.
2& Step fram på venstre (2), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 12:00
3 Step fram på venstre (3).

4&5 Lock høyre i kryss bak venstre (4), Step fram på venstre (&), Step fram på høyre (5).
6& Step fram på venstre (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
7 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (7). 06:00

8& Step fram på høyre (8), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).

Copyright (C) 2016 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres


