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Trespassing

32 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Fred Whitehouse & Darren Bailey (Mars 2013).

Musikk: Trespassing - Adam Lambert.
CD: Adam Lambert - Trespassing (2012).
Alt:

Intro: Start dansen etter 16 taktslag (8 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 120 BPM.

SOD: Speed Of Dance; Normal to fast.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=-UEDIT4MCuU

1 - 8 Stomp out-out, Stomp, Flick and Roll, Toe-Heel-Toe Swivel.
1,2 Stomp høyre fot til høyre side (1), Stomp venstre fot til venstre side (2). 12:00
3& Stomp høyre fot til høyre side (3), Flick venstre fot i kryss bak høyre (&).
4 Step venstre til venstre side (4).

5&6 Snake Roll mot venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).
7& Swivel høyre tå mot venstre (7), Swivel høyre hel mot venstre (&).
8 Snu 1/8 turn mot venstre og Swivel høyre tå inntil venstre (8). 10:30

Restart: Restart herfra på vegg nr. 9. Du vil face kl. 12:00.

9 - 16 Walk forward, Mambo Step forward & back, 1/2 Pivot turn, Jump forward 1/2 turn.
1 Step fram på høyre ved å Pushe fra med venstre og Poppe venstre kne fram (1). 10:30
2 Step fram på venstre ved å Pushe fra med høyre og Poppe høyre kne fram (2). 10:30

3&4 Step fram på høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step litt bak på høyre (4). 10:30
5&6 Step bak på venstre (5), Rock (reocer) fram igjen på høyre (&), Step litt fram på venstre (6). 10:30

7 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (7). 04:30
8 Snu ytterligere 180 grader mot venstre ved å Hoppe med samlede ben framover (8). 10:30

17 - 24 Walk forward, Side, Run back, Back & Grind twice, Back Rock 1/4 turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 10:30
3 Snu 1/8 turn mot venstre og Step høyre litt til høyre side (3). 09:00

&4 Step bak på venstre (&), Step bak på høyre (4).
5 Step bak på venstre og "Grind" høyre hel i gulvet (høyre tå beveges mot høyre) (5).
6 Step bak på høyre og "Grind" venstre hel i gulvet (venstre tå beveges mot venstre) (6).
7 Step venstre i kryss bak høyre (7).

&8 Snu 90 grader mot venstre og Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step litt fram på venstre (8). 06:00

25 - 32 Toe Switches, Flick & Point, Step, 1/4 turn, Stomp, Body Roll.
1& Point høyre tå til høyre side (1), Step litt fram på høyre (&).
2& Point venstre tå til venstre side (2), Step litt fram på venstre (&).
3& Point høyre tå til høyre side (3), Flick høyre bakover i kryss bak venstre (&).
4 Point høyre tå til høyre side (4).

5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (6). 03:00
7,8 Stomp høyre inntil venstre (7), Body Roll opp (fra hoftene og opp til hodet) (8).

Se neste side for Tag….

Copyright (C) 2012 Western Entertainment Må ikke offentliggjøres



31.05.2013

Tag: 16 takters Tag danses etter vegg nr. 3,6 og 10. Du vil face henholdsvis kl. 9:00, 6:00 og 3:00.
1 - 8 Stomp & Shoulder x2, Thight Slaps, Clap, 

1 Stomp høyre fot til høyre side og Push høyre skulder framover i takt med Stompene (1).
2 Løtf høyre fot litt og Gjenta en gang til (2).

3& Slap (klapp) høyre lår med høyre hånd (3), Slap (klapp) venstre lår med venstre hånd (&).
4 Klapp hendene sammen i brysthøyde (4).
5 Hitch høyre kne og Klapp med begge hender på hver sin side av høyre kne (5).
6 Hitch venstre kne og Klapp med begge hender på hver sin side av venstre kne (6).

7& Klapp hendene sammen i brysthøyde 2x (7&).
8 Strekk høyre arm Pointende ut mot høyre side og venstre hånd under haka (8).

9 - 16 Stomp & Shoulder x2, Thight Slaps, Clap, 
1 Stomp høyre fot til høyre side og Push høyre skulder framover i takt med Stompene (1).
2 Løtf høyre fot litt og Gjenta en gang til (2).

3& Slap (klapp) høyre lår med høyre hånd (3), Slap (klapp) venstre lår med venstre hånd (&).
4 Klapp hendene sammen i brysthøyde (4).
5 Hitch høyre kne og Klapp med begge hender på hver sin side av høyre kne (5).
6 Hitch venstre kne og Klapp med begge hender på hver sin side av venstre kne (6).

7& Klapp hendene sammen i brysthøyde 2x (7&).
8 Strekk høyre arm Pointende ut mot høyre side og venstre hånd under haka (8).
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