Dynamite
Choreographie: Katja & Steffen
Beschreibung: 64 Count, 4 wall, intermediate
Musik: Dynamite von Taio Cruz
Sequenz: A B CC A A B CC A A A B* B CC A
Part A
Rock forward, ½ Shuffle turn back, kick ball point 2x
1-2 R voor en gewicht terug
3&4 shuffle turn ½ draai
5&6 LF kick ball point met R (06:00)
7&8 RF kick ball Point met L
Cross rock, Chassé turning ¼, step ¼, crossing shuffle
1-2 LF cross rock gewicht terug op R
3&4 LF shuffle met ¼ draai Links om (09:00)
5-6 RF naar en ¼ draai links om (12:00)
7&8 Cross shuffle met R
Side rock, behind side cross, Shuffle turning ¼, step pivot ½
1-2 LF opzij rock gewicht terug op R
3&4 LF achter kruisen en R opzij en LF voor kruisen
5&6 ¼ draai op shuffle met R (09:00)
7-8 LF naar voren en halve slag draaien (03:00)
Chassee turning ½ , Point back, ½ turn, chassé ½ turning, Kick ball change
1&2 chasse met ½ draai rechtsom (09:00)
3-4 RF naar achter pointen ½ draai rechts om Gewicht op de R voet houden
5&6 chasse met ½ draai (12:00)
7&8 Kick ball change met R
Part B
Shuffle forward, Shuffle forward, Paddle turn 1/8, Paddle turn 1/8
1&2 Shuffle naar voor met R (12:00)
3&4 Shuffle naar voor met L
5-6 paddle turn met R 1/8 (03:00)
7-8 paddle turn met R 1/8
Chassé, Chassé ¼ turning, Chassee ¼ turning, step touch
1&2 shuffle naar R (03:00)
3&4 ¼ draai links om en chasse (box chasse) (06:00)
5&6 ¼ draai links om en chasse (box chasse) (09:00)
7-8 step touch
Part C
Wide side, drag, Paddle turn 4x
1-4 Step touch wave hands
5-8 4x paddle turn tot (06:00)
Cross Point, Cross Point, Point back, ½ turn, Step look step
1-2 R voet kruis over en point L opzij (06:00)
3-4 L voet kruis over en point R opzij
5-6 RF naar achter pointen en op draaien
7&8 lock step naar voren met LRL
* Restart: beim B* nach 8 Counts abbrechen dann mit B von vorn beginnen

