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I need to know
Coreografia: Anna Munné (Catalunya-Spain)
Descripció: 32 counts, 4 parets, Line dance nivell Newcomer
Música No Country sugerida por coreógrafo: “I need to know”- Marc Anthony.
Música Country sugerida por coreógrafo: “I can love you better” -D. Chicks
DESCRIPCION PASOS

1.- KICK BALL CHANGE, PIVOT 1/4 LEFT TURN
1. Kick davant del peu dret.
2. Peu dret al costat de l’esquerra.
3. Pas davant peu dret.
4. 1/4 de volta a l’esquerra.
2.- MAMBO ROCKS X 2
5. Rock al cantó amb el peu esquerra.
& Tornar el pes al cantó sobre el peu dret.
6. Pas del peu esquerra al cantó del dret.
7. Rock al cantó amb el peu dret.
& Tornar el pes al cantó sobre el peu esquerra.
8. Pas del peu dret al cantó de l’esquerra.
3.- HIP BUMPS
9 &10. Doble bump de caderes a l’esquerra
11&12. Doble bump de caderes a la dreta.
4.- HIP ROLL, 1/4 TURN LEFT
13. Hip Roll Clockwise ( 1/2 circunferència a la dreta)
14. Continua Hip Roll Clockwise (1/2 de darrera a l’esquerra)
15. Pas davant del peu dret.
16. 1/4 de volta cap a l’esquerra.
5.- SHUFFLE DAVANT, 3/4 RIGHT TURN
17. Pas davant del peu dret.
&. Pas davant del peu esquerra rera del dret ( 3a posició)
18. Pas davant del peu dret.
19. Cross/ Lock peu esquerra per davant del dret.
20. Girar 3/4 de volta a la dreta, acabant el pes sobre el peu dret.
6.- MONTEREY TURN
21. Touch punta dreta al cantó.
22. 1/2 volta cap a la dreta sobre el peu esquerra i pas peu dret al cantó de l’esquerra
23. Touch punta esquerra al costat esquerra.
24. Peu esquerra al costat del dret.
7.- MONTEREY TURN
25. Touch punta dreta al costat.
26. 1/2 volta a la dreta sobre el peu esquerra i pas peu dret al cantó de l’esquerra.
27. Touch punta esquerra al costat.
28. Peu esquerra al costat del dret.
8.- LEFT SIDE SHUFFLE, KNEE TURN
29. Pas esquerra del peu esquerra.
&. Peu dret al cantó del l’esquerra.
30. Pas esquerra amb el peu esquerra.
31. Girar el genoll dret cap a la dreta 1/4 de volta.
32. Girar el genoll dret cap a l’esquerra 1/4 de volta endavant.
VOLVER A EMPEZAR
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