Girldreams
Koreograf: Thorsten Scheumann
32 count, 2 wall, beginner/intermediate linedance
Musik: If I Were A Boy af Reba McEntire ( Musikken findes også med Beyoncé Knowles)
Intro: Dansen begynner på ordet 'Boy' – ca. 3 takter inde

Jazzbox, cross shuffle, side rock, cross shuffle
1
2-3
4&5
6-7
8&1

Kryds højre ben foran venstre.
Venstre ben tilbage – højre ben til højre.
Kryds venstre ben foran højre – følg efter med højre – Kryds venstre foran.
Rock til højre og vægt tilbage på venstre.
Kryds højre ben foran venstre – følg efter med venstre – Kryds højre foran.

2 ¼ turn right, shuffle forward, rock step, shuffle back turning ½ right
2-3
4&5
6-7
8&1

¼ drej over højre og venstre ben bagud - ¼ drej over højre og højre ben frem (6.00)
Venstre fod 1skridt frem – højre fod op bag venstre – venstre fod 1 skridt frem
Højre ben 1 skridt frem og løft venstre fri – rock tilbage på venstre fod
¼ drej over højre og højre ben til højre – venstre fod op bag højre - ¼ drej over højre
og højre fod frem (12.00)

½ turn r, ½ turn r, step-pivot ¼ r-cross, side rock, shuffle forward
2-3
4&5
6-7
8&1

½ drej over højre og venstre ben tilbage - ½ drej over højre og højre ben frem
Venstre ben frem - ¼ drej over højre på begge fodballer, vægten på højre, kryds
venstre fod over højre (3.00).
Rock til højre – vægten tilbage på venstre
Højre fod frem – venstre fod følger op – højre fod frem

Step-pivot ¼ r-cross, chassé r, Jazzbox, (cross)
Venstre fod frem - ¼ drej over højre på begge fodballer, vægten på højre fod – kryds
venstre fod over højre (6.00)
4 & 5 Højre ben 1 skridt til højre – venstre fod følger op – højre ben 1 skridt til højre.
6-7
Kryds venstre fod over højre – højre fod 1 skridt tilbage
8 - (1) Venstre fod 1 skridt til venstre - (Kryds højre fod over venstre)
2&3

Gentag
Ending: (efter 10. væg – 12.00)
Back, side rock, Jazzbox, cross shuffle, side rock
2-3
4-5
6-7
8&9
10 - 11

Venstre fod 1 skridt tilbage – højre fod et skridt til højre, løft venstre fri af gulvet
Vægten tilbage på venstre – kryds højre over venstre
Venstre fod 1 skridt tilbage – højre fod 1 skridt til højre
Kryds venstre ben foran højre – følg efter med højre – kryds venstre foran.
Højre fod et skridt til højre, løft venstre fri af gulvet - vægten tilbage på venstre.

Oversat af POS/Piece of Cake – Jan. 2013

