
OUTBACK THROWDOWN 

XVIII Costa Brava Line Dance Festival 

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

Coreografiat per: Pim van Grootel & Matt Oakley, Maig ‘18 

Música: “Outback” - Moonshine Bandits 

Temps: 32 / Parets: 2 / Nivell: Intermedi Fàcil  

 

[1-8] Scuff Ball Change, Swivel, Hitch, Clap-Heel Slap, Swivel Steps 

1&2& Scuff PD endavant & pas PD al costat del PE, pas PE una mica endavant, sense pes, swivel taló 
esquerre a l’esquerra  

3&4 Swivel taló esquerre al centre, hitch genoll esquerre, pas PE a lloc  

5&6 Pas PD a la dreta, piquem de mans, PE aixecat per darrere del genoll dret i el toquem amb la mà 
dreta, pas PE a l’esquerra  

7&8 Swivel taló dret endins, swivel punta dreta endins, swivel taló dret endins  

 

[9-16] Backwards Paddle Turn, Coaster Step, Travelling Heels Grinds 

1,2 Pas PD a la dreta sense pes i girant ¼ a la dreta, pas PD a la dreta sense pes girant ¼ a la dreta (6) 

3&4 Pas PD enrere, pas PE al costat del PD, pas PD endavant girant cap a la diagonal (7:30)  

5&6& Pas taló esquerre al costat (una mica endavant) i girem a l’esquerra, pas PD al costat del PE, pas PE 
al costat una mica enrere, pas PD al costat del PE  

7&8& Pas taló esquerre al costat (una mica endavant) i girem a l’esquerra, pas PD al costat del PE, pas PE 
al costat una mica enrere, pas PD al costat del PE  

Nota: durant els counts 5-8 caminem endavant cap a les 12 i el cos mira a la diagonal (7:30)  

 

[17-24] Rock Step, Sailor Step with Turn, Switch Turns, Scuff, 2 Jumps 

1,2 Rock PE a l’esquerra girant ¼ a la dreta, tornem el pes al PD  

3&4 Creuem PE per darrere del PD començant a girar ½ a l’esquerra, pas PD al costat del PE, pas PE 
endavant acabant la ½ a l’esquerra (3:00)  

5,6 Deixant els peus a lloc girem ½ a la dreta, deixant els peus a lloc girem ½ a l’esquerra (3:00)  

7&8 Scuff PD endavant, girem ¼ a l’esquerra fent un petit salt a la dreta, fem un altre petit salt a la dreta  

 

[25-32] Rock & syncopated steps, Slap combo 

1&2& Rock PE per darrere del PD, tornem el pes al PD, pas PE a l’esquerra, pas PD al costat del PE  

3,4& Pas PE endavant girant ¼ a l’esquerra, pas PD a la dreta girant ¼ a l’esquerra, hitch genoll esquerre 
i ens piquem la cuixa amb la mà dreta  

5&6& Pas PE al lloc, aixequem PD i en piquem la part de fora amb la mà dreta, baixem el PD, hitch genoll 
dret i ens piquem la cuixa amb la mà esquerra  

7&8 Pas PD al lloc, aixequem PE i piquem la part de for a amb la mà esquerra, baixem el PE  


