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Wave On Wave

32 takter 2 wall, Easy Intermediate Line Dance
Koreograf: Alan Birchall (Juni 2003).

Musikk: Wave On Wave - Pat Green.
CD: Pat Green - Wave On Wave (2003).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (18 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing).
Tempo: 103,5 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=x_g7n9r7MC4

1 - 8 Mambo Step forward & back, Rock & Cross, 1/4 Pivot turn, 1/2 Pivot turn.
1&2 Step fram på høyre (1), Rock tilbake på venstre (&), Step bak på høyre (2). 12:00
3&4 Step bak på venstre (3), Rock fram igjen på høyre (&), Step fram på venstre (4).
5&6 Step høyre til høyre (5), Rock tilbake på venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (6).

7 Piovt 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (7). 03:00
8 Pivot 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 09:00

9 - 16 Step, Tap, Shuffle Lock back, Shuffle 1/2 turn left, Step, Pivot 1/2 turn.
1,2 Step fram på venstre (1), Touch høyre tå rett bak venstre (2).
3&4 Step bak på høyre (3) Lock venstre i kryss over høyre (&) Step bak på høyre (4)3&4 Step bak på høyre (3), Lock venstre i kryss over høyre (&), Step bak på høyre (4).
5&6 Tripple 1/2 turn mot venstre ved å Steppe v,h,v (5&6). 03:00
7,8 Step fram på høyre (7), Pivot 180 grader mot venstre (8). 09:00

17 - 24 Side Rock, Cross Shuffle, Side Rock, Cross Shuffle.
1,2 Step høyre til høyre (1), Rock tilbake på venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss over venstre (3), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
5,6 Step venstre til venstre (5), Rock tilbake på høyre (6).
7&8 Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

25 - 32 Side, Behind, And 1/4 turn, Pivot 1/2 turn, Step back, Touch, Shuffle Lock forward.
1,2 Step høyre til høyre (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
&3 Step høyre til høyre (&), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på venstre (3). 12:00
4 Pivot 180 grader mot høyre og behold vekten bak på venstre (4). 06:00

5,6 Step bak på høyre (5), Touch venstre tå rett foran høyre (6).
7&8 Step fram på venstre (7), Lock høyre i kryss bak venstre (&), Step fram på venstre (8).
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