Mambo Jive
Koreografi:
Musiikki:
Iskuja:
Tyyppi:

Max Perry (2003)
Mambo Italiano by Bette Midler
32 + 32 + 48
4 seinän keskivaikea ABC-rivitanssi

HUOM:

Tanssijärjestys: A, A, B, A, A, iskut 1-8 A:sta, B, C, A, A, iskut 1-8 A:sta

A-OSA:
KICK, CROSS, SHUFFLE SIDE, JAZZBOX TURNING ¼ RIGHT
1–2
3&4
5–8

Potkaise oikea etuviistoon, astu oikea vasemman taakse.
Astu vasen sivulle, astu oikea viereen, astu vasen sivulle.
Astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen hieman taakse, käänny ¼ oikeaan ja
astu oikea eteen, astu vasen eteen.

KICK, CROSS, SHUFFLE SIDE, JAZZBOX TURNING ¼ RIGHT
1–8

Toista edelliset iskut 1 – 8.

KICK, STEP BACK, LOCK IN FRONT, STEP BACK, TURN ½ LEFT, SHUFFLE-STEP FORWARD
PIVOT ½ LEFT
1 – 4 (&)
5&6
7–8

Potkaise oikea eteen, astu oikea taakse, astu vasen oikea eteen ristiin, astu
oikea taakse ja käänny ½ vasempaan.
Astu vasen eteen, astu oikea viereen, astu vasen eteen.
Astu oikea eteen, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen.

ROCK FORWARD & BACK, 2 X ½ PIVOT LEFT
1–4
5–6
7–8

Astu oikea eteen, siirrä paino takaisin vasemmalle, astu oikea taakse, siirrä paino
takaisin vasemmalle.
Astu oikea eteen, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen.
Astu oikea eteen, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen.
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B-OSA:
FORWARD TURNING ¼ RIGHT, SIDE, BEHIND, POINT SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS, POINT
SIDE
1–2
3–4
5–8

Astu oikea eteen kääntyen ¼ oikeaan, astu vasen sivulle.
Astu oikea vasemman taakse ristiin, kosketa vasemmat varpaat sivulla.
Astu vasen oikean taakse ristiin, astu oikea sivulle, astu vasen oikean yli ristiin,
kosketa oikeat varpaat sivulla

CROSS POINT, CROSS POINT, CROSS, SIDE, BEHIND, POINT
1–2
3–4
5–8

Astu oikea vasemman yli ristiin, kosketa vasemmat varpaat sivulla.
Astu vasen oikean yli ristiin, kosketa oikeat varpaat sivulla.
Astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen sivulle, astu oikea vasemman taakse,
kosketa vasemmat varpaat sivulla.

BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, ROCK BACK, STEP, KICK
1–3
4–6
7–8

Astu vasen oikean taakse, astu oikea sivulle, astu vasen oikean yli ristiin.
Potkaise oikea etuviistoon, astu oikea taakse, siirrä paino takaisin vasemmalle.
Astu oikea eteen, potkaise vasen oikealle etuviistoon.

ROCK BACK & FORWARD, FULL TURN LEFT STEPPING L, R, SHUFFLE SIDE LEFT
1–2
3–4
5–6
7&8

Astu vasen taakse, siirrä paino takaisin oikealle.
Astu vasen eteen, siirrä paino takaisin oikealle (ennakoi täyskäännöstä
vasempaan).
Käänny ½ vasempaan ja astu vasen hieman eteen, käänny ½ vasempaan ja
astu oikea taakse vasemman viereen.
Astu vasen sivulle, astu oikea viereen, astu vasen sivulle.
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C-OSA:
KICK, BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, BEHIND, SIDE, CROSS
1–4
5–8

Potkaise oikea etuviistoon, astu oikea vasemman taakse, astu vasen sivulle, astu
oikea vasemman yli ristiin.
Potkaise vasen etuviistoon, astu vasen oikean taakse, astu oikea sivulle, astu
vasen oikean yli ristiin.

KICK, BEHIND, KICK, BEHIND, KICK, BEHIND, KICK, BEHIND
1
3
5
7

–
–
–
–

2
4
6
8

Potkaise
Potkaise
Potkaise
Potkaise

oikea etuviistoon, astu oikea vasemman taakse.
vasen etuviistoon, astu vasen oikean taakse.
oikea etuviistoon, astu oikea vasemman taakse.
vasen eteen, astu vasen oikean taakse.

JAZZJUMP BACK, CLAP, JAZZJUMP BACK, CLAP, 4 QUICK SKATES
&1 – 2
&3 – 4
5–8

Astu oikea hieman takaviistoon, astu vasen hieman takaviistoon, taputa kädet
yhteen.
Astu oikea hieman takaviistoon, astu vasen hieman takaviistoon, taputa kädet
yhteen.
Luistelu eteen oikea, vasen, oikea, vasen.

RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK, LEFT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK
1
3
5
7

&2
–4
&6
–8

Astu
Astu
Astu
Astu

oikea sivulle, astu vasen viereen, astu oikea sivulle.
vasen taakse, siirrä paino takaisin oikealle.
vasen sivulle, astu oikea viereen, astu vasen sivulle.
oikea taakse, siirrä paino takaisin vasemmalle.

TOE HEEL, CROSS, TWIST, TWIST, TOE HEEL, CROSS, TWIST, TWIST
1–2
3&4
5–6
7&8

Koske oikeat varpaat vasemman jalan viereen, koske oikea kanta hieman eteen.
Astu oikea vasemman eteen, käännä kannat vasempaan, käännä kannat
oikeaan.
Koske vasemmat varpaat oikean jalan viereen, koske vasen kanta hieman eteen.
Astu vasen oikean eteen, käännä kannat oikeaan, käännä kannat vasempaan.

SHUFFLE TURN ¼ RIGHT, ½ PIVOT TURN, ¾ TRAVELLING PIVOT LEFT, SIDE SHUFFLE
1&2
3–4
5–6
7&8

Astu oikea sivulle, astu vasen viereen, astu oikea sivulle kääntyen ¼ oikeaan.
Astu vasen eteen, käänny ½ oikeaan ja astu oikea eteen.
Astu vasen eteen kääntyen ½ vasempaan, astu oikea taakse kääntyen ¼
vasempaan.
Astu vasen sivulle, astu oikea viereen, astu vasen sivulle.

Helpompi:
1&2
3–4
5–6
7&8

Tee ¼ oikealle kääntyvä shuffle-step (oikea-vasen-oikea). [12:00]
Tee ½ oikealle kääntyvä pivot-step. [6:00]
Käänny ¼ oikealle astuen vasen sivulle, astu oikea vasemman taakse. [9:00]
Shuffle-step sivulle (vasen, oikea, vasen).
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