
 

 

 
 
LA TENGA 
 
koreografi: Kate Sala ( april 2003 ) 
iskuja: 60 
kuvaus: 4 seinän / keskivaikea rivitanssi 
musiikki: Que La Detengan by Alejandro Abad   (130 bpm), Que La Detengan by David Civera 

You Look Good In My Shirt’ by Keith Urban (118 bpm) 
 

FORWARD ROCK, COASTER STEP, STEP ½ PIVOT,  LEFT SHUFFLE FORWARD 
1-2 astu oikea eteen, siirrä paino takaisin vasemmalle 
3&4 astu oikea taakse, astu vasen viereen, astu oikea eteen 
5-6 astu vasen eteen, käänny ½ oikeaan ja astu oikea eteen 
7&8 astu vasen eteen, astu oikea viereen, astu vasen eteen 
 
FORWARD ROCK, COASTER STEP, STEP ½ PIVOT,  LEFT SHUFFLE FORWARD 
1-8  toista edelliset iskut 1-8  
 
TOUCH BALL STEP, SIDE TOGETHER, CHASSE  ¼  TURN, STEP ¾  PIVOT  
1&2 koske oikean jalan kärki hieman eteen, astu oikea viereen, astu vasen hieman eteen 
3-4 astu oikea sivulle, astu vasen viereen 
5&6 astu oikea sivulle, astu vasen viereen, käänny ¼ oikeaan ja astu oikea eteen 
7-8 astu vasen eteen, käänny ¾ oikeaan ja astu oikea eteen 
 
SIDE TOGETHER, CHASSE LEFT, TOUCH BALL STEP, STEP ½  PIVOT   
1-2 astu vasen sivulle, astu oikea viereen 
3&4 astu vasen sivulle, astu oikea viereen, astu vasen sivulle 
5&6 koske oikean jalan kärki hieman eteen, astu oikea viereen, astu vasen hieman eteen 
7-8 astu oikea eteen, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen 
 
FORWARD, TOUCH, FORWARD, KICK BALL STEP, FORWARD, TOUCH, BACK SHUFFLE 
1-2 astu oikea eteen, koske vasemman jalan kärki sivulla 
3 astu vasen eteen 
4&5 potkaise oikea sivulle, astu oikea vasemman taakse, astu vasen eteen 
6-7 astu oikea eteen, koske vasemman jalan kärki oikean takana 
8&1 astu vasen taakse, astu oikea viereen, astu vasen taakse 
 
BACK ROCK, RIGHT ROCK CROSS, 2 X  ¼  TURN RIGHT, CROSS ROCK 
2-3 astu oikea taakse, siirrä paino takaisin vasemmalle 
4&5 astu oikea sivulle, siirrä paino takaisin vasemmalle, astu oikea vas. yli ristiin 
6-7 käänny ¼ oikeaan ja astu vasen taakse, käänny ¼ oikeaan ja astu oikea sivulle  
8-1 astu vasen oikean yli ristiin, siirrä paino takaisin oikealle 
 
CHASSE ¼ TURN LEFT, FULL TURN, ¼  PIVOT, HEEL GRIND ¼ TURN  
2&3 astu vasen sivulle, astu oikea viereen, käänny ¼ vasempaan ja astu vasen eteen 
4-5 käänny ½ vasempaan ja astu oikea taakse, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen 
6-7 astu oikea eteen, käänny ¼ vasempaan ja astu vasen sivulle 
8&1 astu oikea kanta vasemman viereen, käänny kannan varassa ¼ oikeaan, astu vasen paikalla 
 
COASTER STEP, STEP FORWARD 
2&3 astu oikea taakse, astu vasen viereen, astu oikea eteen 
4 astu vasen eteen 
 
 
Ja Alusta Taas! 
 


