
EVERYTHING BUT NOTHIN’ 

XIX Costa Brava Line Dance Festival 

16-19 Maig/May, 2019. Palafrugell (Girona) 

Coreografiat per: Miquel Menéndez  

Música:  "I Ain’t Got Nothin’" de Willie Nelson 

Temps: 32 / Parets: 4 / Nivell: Debutant-Iniciat / East Coast Swing. 

 

 

 

[1-8] Slide, Rock, Knee Actions 

1,2 Slide PD a la dreta 

3,4 Rock PE enrere, tornem el pes al PD 

5,6 Pas PE a l’esquerra amb el genoll endins, girem genoll enfora 

7,8 Girem genoll endins, girem genoll enfora i deixem el pes al PE 

 

[9-16] Toe Strut x2, Boogie Walks 

1,2 Toc amb la punta del PD endavant, baixem el taló 

3,4 Toc amb la punta del PE endavant, baixem el taló 

5,6 Pas PD endavant amb els dos genolls cap a la dreta, pas PE endavant amb els dos genolls cap a 

 l’esquerra  

7,8 Pas PD endavant amb els dos genolls cap a la dreta, pas PE endavant amb els dos genolls cap a 

 l’esquerra  

 

[17-24] ¼ Turn Left, Cross Shuffle, Side, Cross, Side, Cross  

1,2 Pas PD endavant, girem ¼ a l’esquerra i deixem el pes al PE (9:00) 

3&4 Creuem PD per davant del PE, pas PE al costat del PD, creuem PD per davant del PE   

5,6 Pas PE a l’esquerra, creuem PD per darrere del PE 

7,8 Pas PE a l’esquerra, creuem PD per davant del PE   

 

[25-32] Rock, ½ Sailor Step, Point x2, Full Turn Right  

1,2 Rock PE a l’esquerra, tornem el pes al PD 

3&4 Girem ¼ a l’esquerra creuant el PE per darrere del PD, pas PD al lloc, girem ¼ a l’esquerra fent un 

 petit pas amb el PE endavant (3:00) 

5&6& Toc amb la punta del PD a la dreta, pas PD al costat del PE, toc amb la punta del PE a l’esquerra, 

 pas PE al costat del PD   

7,8 Girem ¼ a la dreta fent un pas PD endavant, girem ¾ a la dreta fent un pas PE al costat del PD 

 (3:00) 

 


