
 

 

 
 
 

PORUSHKA PORANYA 

koreografi:  Gary Lafferty 
iskuja: 32 
kuvaus: helppo/keskivaikea, 4 seinän rivitanssi 
musiikki: Porushka-Paranya -  Bering Strait:  
 
32 iskun intro, sen jälkeen tanssitaan aloitus kerran. Varsinainen tanssi alkaa viuluista 
 
ALOITUS 
STEP, CLAP-CLAP, STEP, CLAP-CLAP, STEP, ¼ TURN, STEP, ¼ TURN 
1&2 astu oikea eteen, taputus, taputus 
3&4 astu vasen eteen, taputus, taputus 
5-6 astu oikea eteen, astu vasen sivulle kääntyen ¼ vasempaan 
7-8 astu oikea eteen, astu vasen sivulle kääntyen ¼ vasempaan 
 
STEP, CLAP-CLAP, STEP, CLAP-CLAP, ROCK FORWARD, TRIPLE ½ TURN 
1&2 astu oikea eteen, taputus, taputus 
3&4 astu vasen eteen, taputus, taputus 
5-6 astu oikea eteen, siirrä paino takaisin vasemmalle 
7&8 astu taakse oikea, vasen, oikea kääntyen ½ oikeaan (kääntyvä shuffle) 
 
TANSSI 
LEFT SHUFFLE, STEP FORWARD, ½ TURN, HEEL SWITCHES, CLAP, CLAP 
1&2 astu eteen vasen, oikea, vasen 
3-4 astu oikea eteen, käänny ½ vasempaan ja astu vasen eteen 
5&6 kosketa oikea kanta eteen, astu oikea vasemman viereen, koske vasen kanta eteen 
&7&8 astu vasen oikean viereen, kosketa oikea kanta, taputus, taputus 
 
RIGHT SHUFFLE BACK, ROCK STEP, STEP, BRUSH, STEP, BRUSH 
1&2 astu oikea taakse, astu vasen viereen, astu oikea taakse 
3-4 astu vasen taakse, siirrä paino takaisin oikealle 
5-6 astu vasen eteen, pyyhkäise oikea päkiä eteen 
7-8 astu oikea eteen, pyyhkäise vasen päkiä eteen 
 
ROCK FORWARD, ¼ TURN, TOUCH, FULL ROLLING TURN TO RIGHT, TOUCH/CLAP 
1-2 astu vasen eteen, siirrä paino takaisin oikealle 
3-4 astu vasen sivulle kääntyen ¼ vasempaan, kosketa oikea vasemman viereen 
5-6 astu oikea sivulle kääntyen ¼ oikeaan, käänny ½ oikeaan (oik. päkiän varassa) ja astu vasen 
taakse 
7-8 käänny ¼ oikeaan ja astu oikea sivulle, kosketa vasen oikean viereen ja taputa kädet yhteen 
 
SIDE, TOGETHER, FORWARD, HEEL-SPLIT, ROCK FORWARD, TRIPLE ½ TURN 
1-2 astu vasen sivulle, astu oikea viereen 
3&4 astu vasen eteen, avaa kannat, sulje kannat 
5-6 astu oikea eteen, siirrä paino takaisin vasemmalle 
7&8 astu taakse oikea, vasen, oikea kääntyen ½ oikeaan (kääntyvä shuffle) 
 
Ja Alusta taas! 
 
Lopetus: 8 seinän jälkeen musiikki pysähtyy parin sekunnin ajaksi, samoin myös tanssi. Tämän jälkeen 
tanssitaan vielä 9. seinä, jossa viimeinen ½ shuffle korvataan ¾ shufflella, jotta tanssi saadaan päättymään 
aloitusseinään. 
 


