I’M COMING HOME
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2º lloc al I CONCURS LEGENDS 18-JUNY-2016
Música del ball: Home Is Where the Heart Is (Ramon Mirabet)
El ball comença després de la intro i després de 16 counts més, quant comença a cantar
2 restarts i 2 tags
Seqüència: A - A amb RESTART - A- A- A- A amb RESTART -TAG 1 –A- A-TAG 2 -A- A
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
1-8 - SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE WITH ½ TURN L, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FWD
1&2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
3&4 Fent ½ volta a l’esquerra, pas peu esquerre enrere , pas peu dret al costat de l’esquerre,
pas esquerre enrere
5&6 Fent ½ volta a la dreta, pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu
dret endavant
7-8 Rock peu esquerre endavant, tornem al pes al peu dret.
9-16 COASTER STEP, STEP ½ TURN LEFT , SHUFFLE WITH ½ TURN LEFT, COASTER STEP
1&2 Pas enrere peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre
3-4 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra
5&6 Fent ½ volta a l’esquerra, pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas
dret enrere
7&8 Pas enrere peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre
17-24 VAUDEVILLE RIGHT, VAUDEVILLE LEFT, CROSS SHUFFLE, STOMP (L&R)
1&2&Creuar peu dret per davant del peu esquerre, peu esquerre a l’esquerra, marcar taló dret
endavant , tornar el peu dret al lloc
3&4& Creuar peu esquerre per davant del peu dret, peu dret pas a la dreta, marcar taló
esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
5&6 Creuar peu dret per davant del peu esquerre, peu esquerre pas petit cap a l’esquerra, peu
dret pas per davant del peu esquerre
7-8 Stomp peu esquerre a l’esquerra, peu dret stomp al costat de l’esquerre
25-32 KICK BALL CROSS (TWICE), ROCK STEP ¼ TURN R, 1/4 TURN R & STEP R, STOMP LEFT
1&2 Puntada peu dret endavant, peu dret al costat del peu esquerre, peu esquerra creua per
davant del dret
3&4 Puntada peu dret endavant, peu dret al costat del peu esquerre, peu esquerre creua per
davant del dret
5-6 Peu dret fer ¼ de volta a la dreta i rock endavant, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Pas peu dret a la dreta fent ¼ volta a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret
1º RESTART PARET Nº 2 Ballar fins el count nº 24 ( 06.00 h)
2º RESTART PARET Nº 6 Ballar fins el count nº 10 (12:00)

Tag Nº 1
-KICK, CROSS, ½ TURN L – STEP FWD, LEFT TOGETHER – KICK, CROSS, TURN ½ R RUMBA BOX a cada ohhhh farem un pas - són 7 Ohhh
1. 1-4 Kick peu dret, creuem per davant del peu esquerre, girem ½ volta a l’esquerra,
hold ( 06.00 h)
2. 5-8 Pas peu dret endavant, hold, peu esquerre al costat del dret, hold ( 06.00 h)
3. 9-12 Kick peu esquerre, creuem per davant del peu dret, girem ½ v a la dreta, hold
(12:00)
4. 13-16 Peu dret pas a la dreta,hold, peu esquerre al costat del dret, hold
5. 17-20-Pas peu dret endavant,hold, peu esquerre al costat del dret, hold
6. 21-24 Pas peu esquerre a l’esquerra, hold, peu dret al costat de l’esquerre, hold
7. 25-28 Pas peu esquerra enrere, hold, peu dret al costat de l’esquerre, hold
Comenceu 2 temps abans d’hora, amb la veu, però no amb el ritme

Tag Nº 2
final de la paret nº 8 abans de començar paret nº 9 s’ha d’afegir (12:00 h)
STOMP R, JUMP, CLAP.
Stomp peu dret, saltar i picar de mans

