Crusin’
32 count, 4 wall line dance
Choreographer Victor Van Der Meer
Choreographed To "Still Cruisin`" by The Beach Boys

ROCK KRYDS TIL HØJRE, CHA-CHA-CHA, ROCK KRYDS TIL VENSTRE, CHA-CHACHA
1-2
3&4
5-6
7&8

Kryds venstre fod skråt foran højre fod, gå tilbage på højre fod
Gå venstre, højre, venstre, (Cha-cha-cha på stedet)
Kryds højre fod skråt foran venstre fod, gå tilbage på venstre fod
Gå højre, venstre, højre (Cha-cha-cha på stedet)
ROCK FREMAD & TILBAGE MED CHA-CHA-CHA, (BASIC 8 CT. CHA-CHA-CHA)

9-10
11&12
13-14
15&16

Gå frem på venstre fod, gå tilbage på højre fod
Gå venstre, højre, venstre (Cha-cha-cha på stedet)
Gå tilbage på højre fod, gå frem på venstre fod
Gå højre, venstre, højre (Cha-cha-cha på stedet)
GÅ, PIVOT TURN MED ½ DREJNING TIL HØJRE, GÅ, PIVOT TURN MED ½ DREJNING
TIL HØJRE

17-18 Gå frem på venstre fod, drej ½ omgang til højre (skift vægten til højre fod)
19-20 Gå frem på venstre fod, drej ½ omgang til højre (skift vægten til højre fod)
VINE TIL VENSTRE MED DREJNING, VINE TIL HØJRE MED DREJNING
(OTTETALLET)
12-22
23-24
25
26
27-28
29-30
31
32

Gå til venstre på venstre fod, kryds højre fod bagved venstre fod
Gå til venstre på venstre fod som drejes ¼ omgang til venstre, gå frem på højre fod
Lav ½ drejning til venstre (pivot turn) (skift vægten til venstre fod)
Gå til højre på højre fod som drejes ¼ omgang til venstre (du ser nu fremad igen)
Kryds venstre fod bagved højre fod, gå på højre fod som drejes ¼ omgang til højre
Gå frem på venstre fod, lav ½ drejning til højre (pivot turn) (skift vægten til højre fod)
Gå til venstre på venstre fod som drejes ¼ omgang til højre, (du ser fremad igen)
Sammel højre fod til (skift vægten til højre fod)
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