“THIS LOVING YOU”
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Autors/as: The Dreamers
Descripció: 64 Temps - 2 Parets - 3 Restart -1 Tag (Nivell 2 Mig)
Música: Adam Harvey - This Lovin' You
Font: Jaume Sáez & Maria Llinares
Descripció dels passos
KICK SIDE (R), STOMP UP (R), KICK TWICE (R), ROCK STEP (R), STOMPS R & L
1-2 Puntada cama dreta cap a la dreta, stomp up cama dreta costat de l’esquerra
3-4 Dues puntades amb el peu dret endavant
5-6 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Stomp peu dret endavant, stomp peu dret endavant
SWIVELS (R), SWIVELS ½ TURN (LEFT), HOLD, SHUFFLE ½ TURN (L), SIDE ROCK STEP (L)
1-2 Girar la punta esquerra a l’esquerra, girar el taló esquerre a l’esquerra (swivels)
3-4 Pivotant girar ½ volta a l’esquerre (amb el pes al peu esquerre), pausa
5&6 Shuffle amb la cama dreta girant ½ volta a l’esquerra
7-8 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
VAUDEVILLE (L), HEEL, TOE BACK, HEEL (R), HOOK (R)
17-18 Creuem peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
19-20 Marquem taló esquerre en diagonal davant, tornar el peu esquerre al lloc
21-22 Marquem taló dret davant, marquem punta dreta enrere
23-24 Marquem taló dret davant, hook cama dreta per darrere de l’esquerra
¼ TURN ROCK STEP FWD (R), ½ TURN STEP (R), HOLD, ROCK STEP FWD (L), TURN ¼ (R), CROSS, HOLD
25-26 Girant ¼ volta cap a la dreta rock peu dret endavant, tornem el pes al peu esquerre
27-28 Girant ½ volta cap a la dreta pas peu dret davant, pausa
29-30 Rock endavant amb l’esquerra, tornem el pes a la dreta girant ¼ a la dreta
31-32 Creuem peu esquerre per davant de la dreta, pausa
TOE STRUTS BACK (R & L) ½ TURN (R), TOE STRUTS FWD (R & L)
33-34 Marquem punta dreta enrere, baixem taló dret
35-36 Marquem punta esquerra enrere, baixem taló esquerre
37-38 Girant ½ a la dreta marquem punta dreta endavant, baixem taló dret
39-40 Marquem punta esquerra endavant, baixem taló esquerre
STEP FWD (R), ½ TURN (L), ) ½ TURN (L), STEP BACK (R), HOLD, SLOW COASTER STEP (L), SCUFF
41-42 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
43-44 Girant ½ volta a l’esquerra pas peu dret enrere, pausa (pes al peu esquerre)
45-46 Pas enrere amb l’esquerra, pas amb la dreta al costat de l’esquerra
47-48 Pas endavant amb l’esquerra, scuff
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GRAPEVINE ¼ TURN (R), GRAPEVINE ¼ TURN (L)
49-50 Pas amb la dreta cap a la dreta, creuem l’esquerra per darrera de la dreta
51-52 Girant ¼ a la dreta pas amb la dreta davant, scuff amb l’esquerra
53-54 Pas amb l’esquerra a l’esquerra, creuem dreta per darrera de l’esquerra
55-56 Girant ¼ a l’esquerra pas peu esquerre davant, scuff amb la dreta
STEP SIDE (R), HOOK (L), STEP SIDE (L), HOOK (R), ROCK STEP (R), STOMP (R), HOLD
57-58 Pas peu dret a la dreta, hook cama esquerra darrere de la dreta
59-60 Pas peu esquerre a l’esquerra, hook cama dreta darrere de l’esquerra
61-62 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
63-64 Stomp peu dret costat de l’esquerra, pausa
TAG: (8c):
GRAVEPINE (R) ROLLING GRAVEPINE (L)
17-18 Pas amb la dreta cap a la dreta, creuem l’esquerra per darrera de la dreta
19-20 Pas amb la dreta cap a la dreta, touch punta esquerra a l’esquerra
21-22 ¼ volta esquerra pas endavant peu esquerre, ½ volta esquerra pas enrere peu dret
23-24 ¼ volta esquerra pas a l’esquerra peu esquerre, stomp peu dret
ENDING:
A la 9ª paret per finalitzar el ball, enlloc del temps 48 (scuff), farem un stomp a la cama dreta davant (12.00h)
SEQÜÈNCIES:
1a Paret: 48c & Restart (6.00)
2a Paret: 64c
3a Paret: 64c & Tag 8c
4a Paret: 48c & Restart (12.00)
5a Paret: 64c
6a Paret: 64c
7a Paret: 32c & Restart (12.00)
8a Paret: 64c
9a Paret: 48c & Ending (12.00)
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