
Open Catalonia '18 Intermedi XVIII Costa Brava Line Dance Festival 

 
THROWBACK LOVE 
 

Coreògrafs:  Pim Van Grootel, Jose Miguel Belloque Vane, Raymond Sarlemijn & 
Jean-Pierre Madge – Juny 2017 
Temps: 56 Parets: 0 

Música:  "Throwback Love" by Meghan Trainor 

Nivell: Intermedi Frasejat 
 
Seqüència: A-B-B-A (Restart) A-B-B-A-B-B-B 
Comença després de 16 Temps (+/- 17 Segons)  
 

PART A 

 

[1-8] RUMBA BOX, R/L, MAMBO FWD 1/2 TURN R, SHUFFLE 1/2 TURN R 

1&2 Pas PD a la dreta, pas PE al costat del PD, pas PD endavant  

3&4 Pas PE a l’esquerra, pas PD al costat del PE, pas PE endavant  

5&6 Pas PD endavant, tornem el pes al PE girant ¼ a la dreta (3:00), pas PD endavant girant ¼ a la 

dreta (6:00) 

7&8 Pas PE a l’esquerra girant ¼ a la dreta (9:00), pas PD al costat del PE, pas PE enrere girant ¼ a 

la dreta (12:00)  

 

[9-16] MAMBO BACK, HEEL, HEEL, TOGETHER, CROSS STEP, SNAP, TOUCH SIDE 2X, 

SAILOR STEP R 

1&2& Pas PD enrere, tornem el pes al PE, pas PD endavant amb el taló, pas PE endavant amb el taló  

3&4 Pas PD al costat del PE, pas PE per davant del PD, snap amb els dits (els fem espetegar)  

5&6 Toc PD a la dreta, toc PD al costat del PE, toc PD a la dreta  

7&8 Creuem PD per darrere del PE, pas petit PE a l’esquerra, pas PD a la dreta  

***Restart durant la 2ª vegada que fem la part A 

 

[17-24] BALL CHANGE, SNAP, 1/4 TURN L, SNAP, 1/4 TURN L, SNAP, SIDE STEP, SNAP, 

JAZZBOX R, SHORTY GEORGE 

&1&2 Pas PE al costat del PD, pas PD a la dreta, snap amb els dits, girem ¼ a l’esquerra fent un pas 

endavant amb el PE (9.00) 

&3&4 Snap amb els dits, girem ¼ a l’esquerra fent un pas amb el PD a la dreta (6:00), snap amb els 

dits, pas PE a l’esquerra  

&5&6 Snap amb els dits, creuem PD per davant del PE, pas PE enrere, pas PD a la dreta  

&7&8 Pas PE endavant, pas PD endavant fent anar els genolls a la dreta, pas PE endavant fent anar 

els genolls a l’esquerra, pas PD endavant fent anar els genolls a la dreta  

& Pas PE endavant fent anar els genolls a l’esquerra  

 

[25-32] HEEL STEP, 1/4 TURN R, ROCK STEP - 2X, KICK, BEHIND, SIDE, CROSS - 2X 

1&2& Taló PD endavant, girem ¼ a la dreta deixant el pes al PE, pas PD enrere, deixem el pes al PE  

3&4& Taló PD endavant, girem ¼ a la dreta deixant el pes al PE, pas PD enrere, deixem el pes al PE  

5&6& Kick PD a la diagonal dreta endavant, creuem PD per darrere del PE, pas PE a l’esquerra, 

creuem PD per davant del PE  

7&8& Kick PE a l’esquerra, creuem PE per darrere del PD, pas PD a la dreta, creuem PE per davant 
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del PD  

 

PART B 

 

[1-8] TOE, HEEL, CROSS - 2X, JUMP OUT, WEIGHT CHANGE L/R, BOUNCE 4X 

1&2& Toc PD al costat del PE, toc taló dret a la dreta, creuem PD per davant del PE, toc PE al costat 

del PD  

3&4 Toc taló esquerre a l’esquerra, creuem PE per davant del PD, saltem amb el PD a la dreta  

5-6 Tornem el pes al PE (fent un salt), tornem el pes al PD (fent un salt)  

7&8& Saltem amb el PD al lloc girant ¼ a l’esquerra i deixant el PE a l’esquerra (9:00), saltem amb el 

PD al lloc girant ¼ a l’esquerra i deixant el PE a l’esquerra (6:00), saltem amb el PD al lloc 

girant ¼ a l’esquerra deixant el PE a l’esquerra (3:00), saltem amb el PD al lloc girant ¼ a 

l’esquerra deixant el PE a l’esquerra (12:00)  

 

[9-16] ROCK BACK, 1/2 TURN R, HITCH, STEP BACK, HITCH, STEP FORWARD, 1/2 

TURN L, HITCH, STEP BACK, 1/2 TURN L, HITCH, STEP FWD, 1/2 TURN L, 

STOMP -2X 

1&2& Pas PE enrere, tornem el pes al PD, girem ½ a la dreta fent un pas enrere amb el PE (6:00), 

hitch amb el PD  

3&4& Pas PD enrere, hitch amb el PE, pas PE endavant, hitch amb el PD mentre girem ½ a l’esquerra 

(12:00)  

5&6& Pas PD enrere, hitch amb el PE mentre girem ½ a l’esquerra (6:00), pas PE endavant, hitch 

amb el PD  

7&8& Pas PD endavant, girem ½ a l’esquerra fent un pas endavant amb el PE (12.00), stomp amb el 

PD, stomp amb el PE  

 

[17-24] STEP FWD, KICK, STEP BACK, TOUCH, JAZZBOX 1/2 TURN R 

1-4 Pas PD endavant, kick amb el PE endavant, pas PE enrere, toc PD enrere  

5-8 Creuem PD per davant del PE, pas enrere  PE girant ¼ a la dreta (3:00), pas PD a la dreta girant 

¼ a la dreta (6:00), pas petit PE endavant 

 

***Final: L’última vegada que fem la part B, fem un jazzbox normal enlloc de jazzbox ½ volta. 

Quedarem mirant a les 12:00  

 

 


