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Sweet & Sour

64 takter 4 wall, Videregående Line Dance.
Koreograf: Daniel Whittaker (August 2006).

Musikk: Witchqueen Of Eldorado - Modern Talking.
CD: Modern Talking - America (The 10th album) (2001).
Alt: Life Is A Highway - Rascal Flatts.

Intro: Start dansen på hovedvokalen etter 64 taktslag (32 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 125 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=CUs0sza1BRU

1 - 8 Rock Step, Back Lock Step, Side Rock Step, Sailor 1/4 turn right.
1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2). 12:00
3&4 Step bak på venstre (3), Lock høyre i kryss over venstre (&), Step bak på venstre (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7& Step høyre i kryss bak venstre (7), Step venstre litt til venstre side (&).
8 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (8). 03:00

9 - 16 Walk forward, Step, 1/2 turn, 1/2 Pivot turn, Sailor 1/4 turn, Rock Step.
1,2 Step fram på venstre (1), Step fram på høyre (2).
3& Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 09:00
4 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (4). 03:00

5& Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre side (&).
6 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (6). 06:00

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

17 - 24 Coaster Cross, Syncopated Vine, Sailor 1/4 turn.
1&2 Step bak på venstre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Step venstre i kryss bak høyre (4).

&5,6 Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
7& Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre litt til høyre side (&).
8 Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (8). 03:00

25 - 32 Toe touches, Coaster Step, Step, 1/2 Pivot turn, Triple 1/2 turn.
1,2 Touch høyre tå fram (1), Touch høyre tå til høyre side (2).
3&4 Step bak på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).
5,6 Step fram på venstre (5), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6). 09:00
7&8 Shuffle 1/2 turn mot venstre ved å Steppe v,h,v (7&8). 03:00

33 - 40 Rock Step, Walk back with Shoulder Shimmy's or Shrugs, Triple 1/2 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3,4 Step bak på høyre og Shimmy / Shrug skuldrene fram og tilbake / opp og ned (3,4).
5,6 Step bak på venstre og Shimmy / Shrug skuldrene fram og tilbake / opp og ned (5,6).
7&8 Shuffle 1/2 turn mot høyre ved å Steppe h,v,h (7&8). 09:00

41 - 48 Heel-Ball-Step, 1/2 turn, 1/4 Pivot turn, Side, Behind, Cross Rock, Side.
1&2 Touch venstre hel fram (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).

3 Snu (swivel) 180 grader mot venstre (3). 03:00
4 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (4). 12:00

5,6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
7& Step venstre i kryss over høyre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
8 Step venstre til venstre side (8).
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49 - 56 Heel Switch, And Step, 1/2 turn, Heel Switch, And Step, 1/4 turn.
1&2 Touch høyre hel fram (1), Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre hel fram (2).
&3,4 Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (3), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (4). 06:00
5&6 Touch høyre hel fram (5), Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre hel fram (6).
&7,8 Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (8). 03:00

57 - 64 Shuffle forward, Rock Step, Walk back, Back Rock Step.
1&2 Step fram 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), Rock (recover) fram igjen på høyre (8).

Tag: Danses etter etter 32 taktslag på den 5te veggen, start så dansen på nytt fra starten igjen:
1,2 Step høyre til høyre side (1), Hold (2).
3,4 Step venstre litt til venstre side (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
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