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Texas

40 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.

Koreograf: Max Perry (Mars 2004).

Musikk: Texas - Chris Rea.

CD: Chris Rea - Road To Hell (1989).

Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag med kraftig beat (36 sekunder).

Motion: Smooth (West Coast Swing).

BPM: 100 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=33fBvFhWoS4

1 - 6 Sugar Push with Anchor Step.

1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 12:00

3&4 Step høyre i 3de posisjon bak venstre (3), Step ned igjen på venstre (&), Step bak på høyre (4).

5&6 Step venstre i 3de posisjon bak høyre (5), Step ned igjen på høyre (&), Step venstre inntil høyre (6).

7 - 18 Step, 1/2 turn, Coaster Step, 1/2 turn, Step in place, 1/2 turn, Step, 1/2 turn, Walk back,  

Anchor Step.

1,2 Step fram på høyre (1), Snu 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (2). 06:00

3&4 Step bak på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).

5,6 Snu 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (5), Step ned igjen på høyre (6). 12:00

7,8 Snu 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (7), Step ned igjen på høyre (in place) (8). 06:00

9,10 Snu 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (9), Step bak på høyre (10). 12:00

11&12 Step venstre i 3de posisjon bak høyre (11), Step ned igjen på høyre (&), Step ned igjen på venstre (12).

19 - 24 Walk forward, 1/4 Ball Cross, 1/4 turn, Triple 1/2 turn right.

1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).

& Snu 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (&). 09:00

3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (4). 12:00

5&6 Tripple 1/2 turn mot høyre ved å Steppe på stedet v,h,v (5&6). 06:005&6 Tripple 1/2 turn mot høyre ved å Steppe på stedet v,h,v (5&6). 06:00

25 - 32 Step, 1/4 turn, Kick Ball Step, 1/2 Pivot turn 3x, Anchor Step.

1,2 Step fram på høyre (1), Snu 90 grader mot høyre og Step litt bak på venstre (2). 09:00

3&4 Kick høyre fot fram (3), Step høyre inntil venstre (&), Step litt fram på venstre (4).

5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 03:00

& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 09:00

6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6). 03:00

7&8 Step venstre i 3de posisjon bak høyre (7), Step ned igjen på høyre (&), Step ned igjen på venstre (8).

33 - 40 Walk forward, Kick Ball Cross, Toe Touches.

1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).

3&4 Kick høyre fot fram (3), Step litt bak på høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (4).

&5 Step litt bak på høyre (&), Touch venstre tå til venstre side (5)

&6 Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå til høyre side (6).

&7 Step høyre inntil venstre (&), Touch venstre tå til venstre side (7).

&8 Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå til høyre side (8).
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