
 

 

CHILL FACTOR 
 
koreografi:  Daniel Whittaker & Hayley Westhead 
iskuja:  48 
kuvaus:  4 seinän, keskivaikea rivitanssi 
musiikki:  Last Nigh by Chris Anderson,  Let’s Dance by Five 

 
 
1-8 RIGHT SCUFF, KNEE TURN, KICK BALL STEP, PIVOT ½ TURN 
1-2 oikea scuff, kosketa oikeat varpaat sivulle 
3-4 käännä oikea polvi vasenta jalkaa kohti, käännä polvi takaisin kääntyen samalla ¼ 

oikealle 
5&6 potkaise oikea eteen, astu oikea vasemman viereen, astu vasen eteen 
7-8 astu oikea eteen, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen 
 
9-16 RIGHT GRAPEVINE, HEEL JACK, ½ TURN, LEFT CROSS SHUFFLE 
1-2 astu oikea sivulle, astu vasen oikean taakse 
&3 astu oikea hieman taakse, kosketa vasen kanta eteen 
&4 astu vasen oikean viereen, astu oikea vasemman yli ristiin 
5-6 astu vasen taakse kääntyen ¼ oikeaan, astu oikea sivulle kääntyen ¼ oikeaan 
7&8 astu vasen oikean yli ristiin, astu oikea sivulle, astu vasen oikean yli ristiin 
 
17-24 SIDE ROCK, ¼ TURN, ROCK STEP, COASTER STEP 
1-2 astu oikea sivulle, tuo paino takaisin vasemmalle jalalle 
3&4 astu oikea vasemman taakse, astu vasen eteen kääntyen ¼ vasempaan, astu oikea 

eteen 
5-6 astu vasen eteen, tuo paino takaisin oikealle 
7&8 astu vasen taakse, astu oikea viereen, astu vasen eteen 
 
25-32 SWITCH STEPS, ¾ TURN, KICK CROSS CLAP 
1&2 potkaise oikea eteen, astu oikea vas. viereen, kosketa vasen kanta eteen 
&3-4 astu vasen oikean viereen, astu oikea jalka lukkoon vas. taakse, käänny ¾ oikeaan 

(paino päätyy oikealle jalalle) 
5-6 astu vasen eteen, potkaise oikea eteen 
&7-8 astu oikea taakse, kosketa vasen kärki oikean edessä ristissä, taputa 
 
33-40 STEP LOCK, ¼ TURN STEP LOCK, STEP ½ PIVOT, STEP ¼ TURN 
1-2& astu vasen eteen, astu oikea lukkoon vasemman taakse, astu vasen eteen 
3-4& astu oikea eteen kääntyen ¼ oik., astu vasen oikean taakse lukkoon, astu oikea eteen 
5-6 astu vasen eteen, astu oikea kääntyen ½ oikeaan (pivot) 
7-8 astu vasen eteen kääntyen ¼ oikeaan, kosketa oikea vasemman vieressä 
 
41-48 SYNCOPATE FORWARD, BACK, FORWARD, FORWARD, 2 X HEEL JACK 
&1 astu eteen oikea, vasen 
&2 astu taakse oikea, vasen 
&3&4 astu eteen oikea, vasen, oikea, vasen 
&5&6 astu oikea hieman taakse, kosketa vasen kanta eteen, astu vasen oikean viereen, astu 

oikea vasemman viereen 
&7&8 astu vasen hieman taakse, kosketa oikea kanta eteen, astu oikea vasemman viereen, 

astu vasen oikean viereen 
 
Ja Alusta Taas! 


