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American Kids - II Concurs Wild Bunch - 2014 

 
Autor/a: BALLS N’ ROSES  
Temps: 64 - Parets: 2 
Font: Josep Salvador 
Música del ball: Kenny Chesney - American kids  
 
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS   Començar amb la veu (48 counts) 
 
KICK (R) FORWARD, HOOK (R) FORWARD, KICK (R) FORWARD, KICK (R) TO RIGHT, KICK (L) TO LEFT 
01-02 Puntada davant peu dret, hook cama dreta davant cama esquerra 
03-04 Puntada davant peu dret, cama dreta al costat de l’esquerra 
05-06 Puntada al costat cama dreta, stomp cama dreta al costat de la cama esquerra 
07-08 Puntada al costat cama esquerra, stomp cama esquerra al costat de la cama dreta 
 
ROCK STEP (L) BACK, CHACHA (L) FORWARD WITH ½ TURN TO RIGHT, ROCK STEP (R) BACK, STEP (R) FORWARD 
WITH ½ TURN TO LEFT, HOOK (L) FORWARD RIGHT 
09-10 Rock step darrera cama esquerra 
11-12 Cha cha davant cama esquerra, fem mitja volta a la dreta (06h) 
13-14 Rock step darrera cama dreta 
15-16 Pas davant cama dreta fem mitja volta a l’esquerra, hook cama esquerra davant la dreta (12h) 
 
GRAPEVINE CROSS TO LEFT, ROCK STEP (L) TO LEFT WITH ½ TURN TO LEFT 
17-18 Pas a l’esquerra cama esquerra, creuar cama dreta per darrera la cama esquerra 
19-20 Pas a l’esquerra cama esquerra, cross cama dreta per davant cama esquerra 
21-22 Rock step a l’esquerra cama esquerra  
23-24 Fem mitja volta a l’esquerra, cama dreta al costat de la cama esquerra (06h) 
 
STEP (R) FORWARD, PAUSE, ROCK STEP (L) FORWARD, STEP (L) FORWARD WITH ½ TURN TO LEFT, SCUFF (R), 
STEP (R) WITH ½ TURN TO LEFT, HOOK (L) FORWARD 
25-26 Pas davant cama dreta, pausa 
27-28 Rock step davant cama esquerra 
29-30 Pas davant cama esquerra fem mitja volta a l’esquerra, scuff peu dret (12h) 
31-32 Pas peu dret fem mitja volta a l’esquerra, hook cama esquerra per davant la cama dreta (06h) 
 
GRAPEVINE CROSS TO LEFT, ROCK STEP (L) TO LEFT, STEP (L) WITH 3/4 TURN TO LEFT, HOOK (R) BACK 
33-34 Pas a l’esquerra cama esquerra, creuar cama dreta per darrera de la cama esquerra 
35-36 Pas a l’esquerra cama esquerra, cross cama dreta per davant cama esquerra 
37-38 Rock step a l’esquerra cama esquerra, girant un quart a l’esquerre el peu dret 
39-40 Pas peu esquerra fent 3/4 de volta a l’esquerra, hook cama dreta per darrere cama esquerra 
 
GRAPEVINE TOUCH TO RIGHT, TURN TO LEFT 
41-42 Pas a la dreta cama dreta, creuar cama esquerra per darrera de la cama dreta 
43-44 Pas cama dreta a la dreta, punta peu esquerre 
45-46-47-48 Fem una volta a l’esquerra, stomp dreta (06h) 
 
ROCK STEP (R) BACK, STEP (R) FORWARD, SCUFF (L), JUMPING (R) TWICE WITH ½ TURN TO LEFT 
49-50 Rock step darrera cama dreta 
51-52 Pas davant cama dreta, scuff peu esquerra 
53-54 Fem mitja volta l’esquerra, saltant dos vegades sobre la cama dreta (12h) 
55-56 Baixem cama esquerra, cama dreta al costat de la cama esquerra 
 
PIGEON TOED MOVEMENT TO RIGHT, TOE STRUT TWICE (R,L) 
57-58-59-60 A la dreta, ajuntar puntes, separar talons, ajuntar puntes, separar talons  
61-62 Punta peu dret, baixar taló 
63-64 Punta peu esquerra, baixar taló 
 
RESTART AL TEMPS 48 DE LA TERCERA SEQÜÈNCIA  
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