
 

 

TRUST ME! 
koreografi: Geri Morrison 2004 
iskuja: 64 
kuvaus: 2 seinän helppo/keskivaikea rivitanssi  
musiikki: Fredrik Kempe: Vincerò 
 
CROSS, SIDE, ¼ TURN, POINT BACK, FORWARD SHUFFLE, SHUFFLE ½ TURN 
1-2 astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen sivulle 
3-4 käänny ¼ oikeaan ja astu oikea taakse, kosketa vasen kärki takana 
5&6 astu vasen eteen, astu oikea viereen, astu vasen eteen 
7&8 astu oikea eteen, käänny ¼ vasempaan ja astu vasen oikean viereen, käänny ¼ vasempaan ja astu oikea 

taakse 
 
BACK ROCK, FORWARD SHUFFLE, SHUFFLE ½ TURN, BACK ROCK 
1-2 astu vasen taakse, siirrä paino takaisin oikealle 
3&4 astu vasen eteen, astu oikea viereen, astu vasen eteen 
5&6 astu oikea eteen, käänny ¼ vasempaan ja astu vasen oikean viereen, käänny ¼ vasempaan ja astu oikea 

taakse 
7-8 astu vasen taakse, siirrä paino takaisin oikealle 
 
SIDE ROCK, ¼ TURN, CROSSING SHUFFLE, SIDE ROCK,KICK TWICE 
1-2 astu vasen sivulle, siirrä paino takaisin oikealle kääntyen ¼ oikeaan 
3&4 astu vasen oikean yli ristiin, astu oikea sivulle, astu vasen oikean yli ristiin 
5-6 astu oikea sivulle, siirrä paino takaisin vasemmalle 
7-8 potkaise oikea vasemman yli ristiin kaksi kertaa 
 
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ¼ TURNS RIGHT x 2, FORWARD SHUFFLE 
1-2 astu oikea sivulle, siirrä paino takaisin vasemmalle 
3&4 astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen sivulle, astu oikea vasemman yli ristiin 
5-6 astu vasen taakse kääntyen ¼ oikeaan, astu oikea sivulle kääntyen ¼ oikeaan 
7&8 astu vasen eteen, astu oikea viereen, astu vasen eteen 
 
FORWARD ROCK, BACK ROCK, TRIPLE ½ TURN LEFT, BACK ROCK 
1-2 astu oikea eteen, siirrä paino vasemmalle 
3-4 astu oikea taakse, siirrä paino vasemmalle 
5&6 käänny ½ paikalla vasempaan astuen oikea, vasen, oikea 
7-8 astu vasen taakse, siirrä paino oikealle 
 
TRIPLE ½ TURN, BACK ROCK, CROSS, BACK, COASTER STEP 
1&2 käänny ½ paikalla oikeaan astuen vasen, oikea, vasen 
3-4 astu oikea taakse, siirrä paino vasemmalle 
5-6 astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen taakse 
7&8 astu oikea taakse, astu vasen viereen, astu oikea eteen 
 
FULL TURN RIGHT, STEP ½ PIVOT, DIAGONAL STEP, SLIDE TOUCH, HEEL SWITCHES 
1-2 käänny ½ oikeaan ja astu vasen taakse, käänny ½ oikeaan ja astu oikea eteen 
vaihtoehto: astu vasen eteen, astu oikea eteen 
3-4 astu vasen eteen, käänny ½ oikeaan ja astu oikea eteen 
5-6 astu vasen etuviistoon, liu’uta ja koske oikea vasemman viereen 
7&8 koske oikea kanta eteen, astu oikea vasemman viereen, koske vasen kanta eteen 
 
& DIAGONAL STEP, SLIDE TOUCH, HEEL SWITCHES, & ROCK STEP, BEHIND, POINT 
&1 astu vasen oikean viereen, astu oikea etuviistoon 
2 liu’uta ja koske vasen oikean viereen 
3&4 koske vasen kanta eteen , astu vasen oikean viereen, koske oikea kanta eteen 
&5-6 astu oikea vasemman viereen, astu vasen eteen, siirrä paino oikealle 
7-8 astu vasen oikean taakse ristiin, kosketa oikea kärki sivulla 
 
ALOITA ALUSTA! 
 
lopetus: 7.seinällä tanssi iskut 1-12, astu oikea vasemman yli ristiin, käänny ¾ vasempaan etuseinälle ja levitä kädet 

sivuille 
 


