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Throwback Love

112 takter 2 wall, Intermediate Line dance.
Koreograf: Pim Van Grootel, Jose Miguel Belloque Vane, Raymond (Juni 2017).

Musikk: Throwback Love - Meghan Trainor.
CD: Meghan Trainor - Thank You (Exclusive Australia DeLuxe) (2016).
alt:

Intro: Start dansen ved etter 56 taktslag (17 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 192 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=VY7NjmzTeQk&t=95s

Part A:
1 - 8 Modified Rumba Box.

1,2,3,4 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (2), Step fram på høyre (3), Hold (4). 12:00
5,6,7,8 Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (6), Step fram på venstre (7), Hold (8).

9 - 16 Mambo 1/2 turn, Shuffle 1/2 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3,4 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (3), Hold (4). 06:00

5,6,7,8 Shuffle 1/2 turn mot høyre ved å Steppe v,h,v (5,6,7), Hold (8). 12:00

17 - 24 Rock Step back, Out-Out on the heels, Ball-Cross, Snap.
1,2 Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (2).
3,4 Step fram på høyre hel (3), Step venstre hel til venstre side (4).
5,6 Step høyre tilbake til senter (5), Step venstre i kryss over høyre (6).
7,8 Knips fingerne (7), Hold (8).

25 - 32 Point-Touch-Point, Sailor Step, Together.
1,2 Point høyre tå til høyre side (1), Touch høyre tå inntil venstre (2).
3,4 Point høyre tå til høyre side (3), Hold (4).
5,6 Step høyre i kryss bak venstre (5), Step venstre litt til venstre side (6).
7,8 Step høyre litt til høyre side (7), Step venstre inntil høyre (8).

Restart: Restart herfra den 2dre gangen du danser part A.

33 - 40 Side, Snap, 1/4 turn, Snap, 1/4 turn, Snap, Side, Snap.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Knips fingerne ut til høyre side (2).
3,4 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3), Knips fingerne ut til høyre side (4). 09:00
5,6 Snu 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (5), Knips fingerne ut til venstre side (6). 06:00
7,8 Step venstre til venstre side (7), Knips fingerne ut til venstre side (8).

41 - 48 Jazz Box, Shorty George.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Step bak på venstre (2).
3,4 Step høyre til høyre side (3), Step fram på venstre (4).
5 Step fram på høyre og Push knærne til høyre (5).
6 Step fram på venstre og Push knærne til venstre (6).
7 Step fram på høyre og Push knærne til høyre (7).
8 Step fram på venstre og Push knærne til venstre (8).

49 - 56 Heel Rock 1/4 turn, Back Rock, Heel Rock 1/4 turn, Back Rock.
1,2 Step fram på høyre hel (1), Snu 90 grader mot høyre og Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2). 09:00
3,4 Step bak på høyre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre hel (5), Snu 90 grader mot høyre og Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6). 12:00
7,8 Step bak på høyre (7), Rock (recover) fram igjen på venstre (8).
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57 - 64 Kick, Weave, Kick, Weave.
1,2 Kick høyre fot diagonalt fram til høyre (1), Step høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Kick venstre fot diagonalt fram til venstre (5), Step venstre i kryss bak venstre (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

Part B:
1 - 8 Toe, Heel, Cross x2, Jump right, Hold.
1,2 Touch høyre tå inntil venstre (1), Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (2).
3,4 Step høyre i kryss over venstre (3), Touch venstre tå inntil høyre (4).
5,6 Touch venstre hel diagonalt fram til venstre (5), Step venstre i kryss over høyre (6).
7,8 Hopp til høyre side med høyre ben (7), Hold (8).

9 - 16 Jump left, Hold, Jump 4x with 1/4 turn each.
1,2 Hopp tilbake på venstre fot til venstre side (1), Hold (2).
3,4 Hopp tilbake på høyre fot til høyre side (3), Hold (4).

5,6,7,8 Hopp på stedet på høyre fot mens du holder venstre fot i lufta og ut til venstre side og Snu 1/4 turn mot 
venstre på hvert hopp. (9:00, 6:00, 3:00, 12:00). 12:00

17 - 24 Rock Back, 1/2 Pivot turn, Hitch, Back, Hitch, 1/2 turn.
1,2 Step bak på venstre (1), Rock (recover) fram igjen på høyre (2).
3,4 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (3), Hitch høyre kne (4). 06:00
5,6 Step bak på høyre (5), Hitch venstre kne (6).
7,8 Step fram på venstre (7), Hitch høyre kne og Snu (spin) 180 grader mot venstre (8). 12:00

25 - 32 Back, Hitch 1/2 turn, Step, Hitch, Step, 1/2 turn, Stomp forward twice.
1,2 Step bak på høyre (1), Hitch venstre kne og Snu (spinn) samtidig 180 grader mot venstre (2). 06:00
3,4 Step fram på venstre (3), Hitch høyre kne (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6). 12:00
7,8 Stomp fram på høyre (7), Stomp fram på venstre (8).

33 - 40 Slow Charleston Kick.
1,2,3,4 Step fram på høyre (1), Hold (2), Kick venstre fot fram (3), Hold (4).
5,6,7,8 Step bak på venstre (5), Hold (6), Touch høyre tå bak (7), Hold (8).

41 - 48 Slow Jazz Box 1/2 turn.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Hold (2).
3,4 Snu 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (3), Hold (4). 03:00
5,6 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (5), Hold (6). 06:00
7,8 Step litt fram på venstre (7), Hold (8).

Sekvens: A, B, B, A (32), A, B, B, A, B, B, B.
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