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DEEPLY COMPLETELY
Coreògraf: Rob Fowler
Temps: 48 Parets: 2
Música: Completely – Collin Raye
Nivell: Intermedi

[1-12] ¼ TURN WALTZ STEPS (X 4) TO MAKE DIAMOND SHAPE
1-2-3 Pas PE a la diagonal esquerra endavant, pas PD a la dreta girant ¼ a l’esquerra, pas PE al costat
del PD
4-5-6 Pas PD a la diagonal dreta enrere, pas PE a l’esquerra girant ¼ a l’esquerra, pas PD al costat del
PE
7-8-9 Pas PE a la diagonal enquerra endavant, pas PD a la dreta girant ¼ a l’esquerra, pas PE al costat
del PD
10-11-12 Pas PD a la diagonal dreta enrere, pas PE a l’esquerra girant ¼ a l’esquerra, pausa mentre
preparem l’espatlla dreta per a girar amb el PD fent un toc a la dreta
[13-18] 1 ¼ TURN TO RIGHT, SLOW PIVOT (½) TURN
1-2-3 Pas PD a la dreta girant ¼ a la dreta, girem ½ a la dreta fent un pas enrere amb el PE, girem ½
a la dreta fent un pas endavant amb el PD
4-5-6 Pas PE endavant, pivotem ½ a la dreta deixant el pes al PE (el PD està tocant a davant), posem
el pes endavant al PD
[19-21] LUNGE, RECOVER, STEP BACK
1-2-3 Rock PE endavant (amb el genoll dret doblegat), tornem el pes al PD, pas enrere amb el PE
[22-24] ½ TURN, SWEEP ½ TURN, HOLD (TOUCH)
4-5-6 Pas PD enrere girant ½ a la dreta, sweep amb el PE girant ½ a la dreta recolzant-nos sobre la
planta del PD, pausa (toc amb el PE al costat del PD opcional)

*Potser trobareu més fàcil fer durar el sweep durant 2 temps i fer passar el PE per davant del
PD per preparar-nos pel temps 25.
[25-30] SLOW FULL MONTEREY TURN
1-2-3 Creuem PE per davant del PD, marquem la punta del PD a la dreta, pausa
4-5-6 Volta sencera cap a la dreta recolzant-nos sobre la planta del PE i deixant el PD al costat del
PE, punta PE a l’esquerra, pausa
[31-36] LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE ½ TURN
1-2-3 Creuem PE per davant del PD, pas PD al costat del PE, pas PE al lloc girant el cos cap a la
diagonal esquerra
4-5-6 Creuem el PD per davant del PE, pas PE a l’esquerra girant ½ a la dreta, pas PD a la dreta
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[37-42] LEFT TWINKLE, WEAVE ('FRONT, SIDE, BEHIND')
1-2-3 Creuem PE per davant del PD, pas PD al costat del PE, pas PE al lloc girant el cos cap a la
diagonal esquerra
4-5-6 Creuem PD per davant del PE, pas PE a l’esquerra, creuem PD per darrere del PE
[43-45] STEP LEFT, DRAG / TOUCH
1-2-3 Pas llarg PE a l’esquerra, acostem el PD cap al PE, toc PD al costat del PE
[46-48] 1 ¼ TURN TO RIGHT
4-5-6 Pas PD a la dreta girant ¼ a la dreta, girem ½ a la dreta fent un pas enrere amb el PE, girem ½
a la dreta fent un pas endavant amb el PD

Tornem a començar

