
LET IT FLOW 

XVIII Costa Brava Line Dance Festival 

1-3 Juny/June, 2018. Palafrugell (Girona) 

 

Coreografiat per: Neus Lloveras,  

Música: “Next To You, Next To Me” de Robert Mizzell 

Temps: 32 / Parets: 2 / Nivell: Improver 

Ponts: 2  

 

[1-8] Right Grapevine-Left Grapevine 

1-2 Pas peu dret a la dreta, Pas peu esquerra a la dreta per darrera de la dreta 

3-4  Pas peu dret a la dreta, Pas peu esquerra al costat del peu dret 

5-6 Pas peu esquerra a l'esquerra, Pas peu dret a l'esquerra per darrera de l'esquerra 

7-8 Pas peu esquerra a la esquerra, Pas peu dret al costat de l'esquerra 

 

[9-16] Right Jazzbox With 1/4 Right Turn  ( x2) 

9-10 Pas peu dret creuant per davant de l'esquerra, Pas peu esquerra enrere 

11-12 Pas peu dret a la dreta girant 1/4 de volta a la dreta, Peu esquerra  al costat del peu dret picant a 
terra 

13-14 Pas peu dret creuant per davant de l'esquerra, Pas peu esquerra enrere 

15-16 Pas peu dret a la dreta girant 1/4 de volta a la dreta, Peu esquerra al costat del peu dret picant a 
terra 

 

[17-24] Right Mambo Rock-Hold / Left Mambo  Rock-Hold 

17-18 Pas peu dret a la dreta, pes sobre aquest peu, peu esquerra al lloc, pes sobre aquest peu 

19-20 Pas peu dret a la esquerra,al costat del peu esquerra, Pausa 

21-22 Pas peu esquerra a l'esquerra,pes sobre aquest peu, peu dret al lloc, pes sobre aquest peu 

23-24 Pas peu esquerra a la dreta,al costat del peu dret, pausa 

 

[25-32] Right Back Rock Step-Right Stomp-Hold  (x2) 

25-26 Pas peu dret enrere, estirant la cama esquerra, tornem peu esquerra a terra 

27-28 Peu dret pica a terra al costat del peu esquerra, pausa 

29-30 Pas peu dret enrere, estirant la cama esquerra, tornem peu esquerra a terra 

31-32 Peu dret pica a terra al costat del peu esquerra, Pausa 

 

Tornem a començar! 

 



LET IT FLOW 

XVIII Costa Brava Line Dance Festival 

1-3 Juny/June, 2018. Palafrugell (Girona) 

**PONTS: 

Al final de les parets 2 i 5: 

         Repetim els passos del 17 al 24 + (8 temps de pausa) +passos del 25 al 32 

 

Al final de la paret 10: 

         Repetim els passos del 17 al 24 + (16 temps de pausa) + passos del 25 al 30 

 

**ÚLTIMA PARET ( paret 14) 8 temps: 

1-2         Pas peu dret davant, pausa 

3-4         1/2 volta a la esquerra (sobre les 2 puntes), pausa 

5-6         Stomp amb la dreta, pausa 

7-8         Stomp amb la esquerra, pausa 

 

**ATENCIÓ: 

Al final de les parets 3 i 7 hi ha una pausa de 8 temps 

Al final de la paret 9 hi ha una pausa de 12 temps   


