
 

 

Rock & Roll Queen 
 
koreografit: Peter & Alison, TheDanceFactoryUK 
iskuja: 48 
kuvaus: 4 seinän/ improvetason rivitanssi 
musiikki: (She’s) Sexy & 17 by The Stray Cats – From the CD The Very Best Of Stray Cats 
lakana: www.thedancefactoryuk.co.uk 
käännös: -tuulismo- 
 
 
(start 64 counts in on vocals) 
 
Toe strut box 
1-4  kosketa OJ:n kärki sivulle, laske OJ:n kanta, astu VJ:n kärki OJ:n yli ristiin, laske VJ:n 

kanta 
5-8  astu OJ oikealle, astu VJ OJ:n viereen, astu OJ taakse, TAUKO 
9-12 kosketa VJ:n kärki sivulle, laske VJ:n kanta, astu OJ:n kärki VJ:n yli ristiin, laske OJ:n 

kanta 
13-16  astu VJ vasemmalle, astu OJ VJ:n viereen, astu VJ eteen, pyyhkäise OJ:n kannalla 

eteenpäin 
 
R vine with ½ turn, twist L – heels, toes, heels, toes 
1-2  astu OJ oikealle, astu VJ OJ:n taakse ristiin 
3-4  käänny ¼ oikealle ja astu OJ eteenpäin, käänny ¼ oikealle ja astu VJ OJ:n viereen  
 (paino jää molemmilla jaloilla) 
5-8 twistit liikkuvat vasemmalle: käännä kannat vasemmalle, käännä kärjet vasemmalle, 

käännä kannat vasemmalle, käännä kärjet keskelle  
 (paino jää VJ:lle) 
 
¼ R monterey,. ¼ R monterey 
1-4  kosketa OJ:n kärki sivulle, käänny ¼ oikealle ja astu OJ VJ:n viereen, kosketa VJ:n 

kärki vasemmalle sivulle, astu VJ OJ:n viereen 
5-8  kosketa OJ:n kärki sivulle, käänny ¼ oikealle ja astu OJ VJ:n viereen, kosketa VJ:n 

kärki vasemmalle sivulle, astu VJ OJ:n viereen 
 
R fwd lock step, brush, L fwd mambo step, hold 
1-4  astu OJ eteen, astu VJ OJ:n taakse lukkoon, astu OJ eteen, pyyhkäise VJ:lla eteenpäin 
5-8 astu VJ eteen, siirrä paino takaisin OJ:lle, astu VJ taakse, TAUKO 
 
R coaster, hold, L fwd, ¼ R pivot turn, L cross step, brush 
1-4  astu OJ taakse, astu VJ OJ:n viereen, astu OJ eteen, TAUKO 
5-8  astu VJ eteen, käänny ¼ oikealle ja siirrä paino OJ:lle, astu VJ OJ:n yli ristiin, pyyhkäise 

OJ:lla eteenpäin 
 
 
 
Lopetus:  
Viimeisellä seinällä (kasvot vasemmalle sivulle) tanssi ensimmäiset 16 iskua niin että korvaat 
iskut 13-16 seuraavasti: astu VJ sivulle, käänny ¼ oikealle, astu VJ eteen, TAUKO 


