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CHEESECAKE
Categoria nº4: Avançat

Nivell: Avançat
Temps: 32. Parets: 3
Coreògrafs: Scott Blevins, Rachael McEnaney & Joey Warren – Oct 2014
Música: Cheesecake - Teo

Intro: 16 temps per començar a la paraula “Once”

[1-8] SIDE ROCK, 3/4 RIGHT SPIRAL, 3/4 RUN AROUND, HALF, HALF, STEP

1 Rock amb el peu dret a la dreta mentre aixequem la punta del peu esquerre, deixant el taló 
esquerre a terra. El cos s'obre lleugerament cap a l'esquerra preparant-nos per girar 3/4 de 
volta a la dreta 

2 Girem 3/4 de volta a la dreta mentre canviem el pes a la cama esquerra (la punta del peu dret 
quedarà creuada per davant de l'esquerre) [9:00]

3&4 3) Girem 1/8 a la dreta fent un pas endavant amb el peu dret  [11:00], &) Pas amb el peu 
esquerre al costat del peu dret, 4) Girem 3/8 a la dreta fent un pas endavant amb el peu dret 
[3:00]

&5-6 &) Pas peu esquerre al costat del peu dret, 5) Girem 1/4 de volta a la dreta fent un pas  
endavant amb el peu dret, 6) Pas endavant amb el peu esquerre

7&8 7) Girem 1/2 volta fent un pas enrere amb el peu dret [12:00], &) Girem 1/2 volta a l'esquerra 
fent un pas endavant amb el peu esquerre [6:00], 8) Pas peu dret endavant

[9-16]  FWD  ROCK,  RECOVER,  BACK,  CROSS,  BACK,  BACK,  CROSS,  BACK  ROCK,

RECOVER, 3/8, 1/2, 1/4, CROSS

1&2& 1) Rock amb el peu esquerre endavant, &) Tornem el pes al peu dret, 2) Pas amb el peu  
esquerre enrere cap a la diagonal, &) Pas amb el peu dret per davant del peu esquerre

3&4 3) Pas peu esquerre enrere, &) Pas peu dret enrere cap a la diagonal, 4) Pas peu esquerre per 
davant del peu dret (el cos hauria d'estar encarat a la diagonal dreta) [7.00]

5-6 5) Rock peu dret enrere cap a la 1:00 i mirem per sobre de l'espatlla dreta, 6) Tornem el pes a
l'esquerra mirant a les 7:00

7& 7) Girem 3/8 a l'esquerra fent un pas enrere amb el peu dret [3:00]; &) Girem ½ volta a  
l'esquerra fent un pas endavant amb el peu esquerre [9:00]

8& 8) Girem 1/4 de volta a l'esquerra fent un pas amb el peu dret a la dreta [6:00], &) Pas peu 
esquerre per davant del peu dret
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*** Restart en aquest punt a les parets 3 & 6.

[17-24]  BIG  STEP,  TOGETHER,  CROSS,  BACK,  SIDE,  CROSS,  HOLD,  BALL,  CROSS,

BACK, SIDE, CROSS, SIDE

1-2 1) Pas llarg amb el peu dret a la dreta, 2) Pas peu esquerre al costat del dret arrossegant-lo 
(drag)

3&4& 3) Pas peu dret per davant del peu esquerre, &) Girem 1/8 a la dreta fent un pas enrere amb 
el peu esquerre [7:00], 4) Girem 1/8 a la dreta fent un pas a la dreta amb el peu dret [9:00], 
&) Pas peu esquerre per davant del peu dret 

5&6 5) Pausa, &) Pas amb la punta del peu dret a la dreta, 6) Pas peu esquerre per davant del dret

7&8& 7) Pas peu dret enrere cap a diagonal dreta, &) Pas peu esquerre a l'esquerra, 8) Pas peu dret 
per davant de l'esquerre; &) Pas peu esquerre a l'esquerra

[25-32] CROSS BEHIND, CROSS BEHIND, SIDE, FORWARD, ROCKING CHAIR, STEP,
PIVOT, 1/2 LEFT

1,2,3,4 1) Pas peu dret per darrere l'esquerre, 2) Pas peu esquerre per darrere del peu dret, 3) Pas 
peu dret a la dreta, 4) Pas peu esquerre endavant
Estil: Aquests passos són com de marxa, aixecant els peus (com si féssim un “hitch”) i al  
baixar-los cal fent lleugers moviments de malucs. 

5&6& 5) Rock amb el peu dret endavant, &) Tornem el pes a l'esquerra, 6) Rock amb el peu dret 
enrere, &) Tornem el pes a l'esquerra

7-8& 7) Pas peu dret endavant, 8) Girem ½ volta a l'esquerra posant el pes a la banda esquerra, &) 
Girem ½ volta a l'esquerra deixant el pes a l'esquerra (Hem d'interpretar el 8& com si fos una 
sola volta fluïda).

Final del ball: Després del Tag, es ballen dues parets més. Quan s'acabi la paret 9 (mirant a les 3:00) 

s'han d'afegir els passos següents:

1-2 1) Pas peu dret a la dreta (com si anéssim a començar el ball) i acostem la mà esquerra

als llavis, 2) Llencem un petó a les 12:00
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