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Move around me 
 

Coreógrafa:Anna Munné 
Descripción: 32 counts, 4 parets, Cuban 
Música: “Muéveme” (Miguel OT)  “Sway” (Michael Buble) 

 

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1.- ROCK STEP RIGHT SIDE, RIGHT COASTER STEP 
1. Rock amb el peu dret cap a la dreta 
2.  Tornar el pes del cos cap al centre 
3.  Peu dret cap enrera 
&.  Peu esquerra la cantó del dret 
4.  Peu dret endavant 
  
2.- ROCK STEP LEFT SIDE, 2 CROSS RIGHT SIDE MOVEMENT 
5.  Rock amb el peu esquerra cap a l’esquerra 
6.  Tornar el pes del cos cap al centre 
7.  Mambo amb el peu dret a la dreta 
&.  Pas amb el peu esquerra a lloc 
8.  Creuar el peu dret davant de l’esquerra 
  
3.- ROCK STEP RIGHT BACK, ¼  RIGHT TRIPLE STEP 
9.  Rock enrera amb el peu dret 
10.  Tornar el pes endavant 
11.  Girar un quart de volta cap a la dreta 
  &.  Peu esquerra darrera el dret  
12.  Peu dret endavant 
  
4.- 2X ¼  STEP RIGHT TURN 
13.  Pas endavant amb el peu esquerra 
14.  Girar ¼  de volta cap a la dreta 
15.  Pas endavant amb el peu esquerra 
16.  Girar 1/4 de volta cap a la dreta 
  
5.- ¼  STEP RIGHT TURN, ROCK STEP LEFT FORWARD 
17.  Pas endavant amb el peu esquerra 
18.  Girar 1/4 de volta cap a la dreta 
19.  Rock step amb el peu esquerra endavant 
20.  Tornar el pes del cos cap enrera 
  
6.- ¼  TURN RIGHT TRIPLE STEP SIDE, MAMBO CROSS STEP RIGHT 
21&22. Triple Step a lloc començant amb el peu esquerra 
23.  Pas a la dreta amb el peu dret 
  &.  Pas a lloc amb el peu esquerra 
24.  Creuar el peu dret davant de l’esquerra 
  
7.- MAMBO CROSS STEP LEFT, TWIST TURN TO LEFT 
25.  Pas a l’esquerra amb el peu esquerra 
  &.  Pas amb el peu dret a lloc 
26.  Creuar el peu esquerra per dava del dret 
27.  Creuar el peu dret per davant de l’esquerra 
28.  Donar 1/2 volta cap a l’esquerra 
  
8.- RIGHT COASTER STEP, LEFT TRIPLE STEP FORWARD. 
29.  Pas enrera amb el peu dret 
  &.  Pas amb el peu esquerra al cantó del dret 
30.  Pas endavant amb el peu dret 
31.  Pas endavant amb el peu esquerra 
  &.  Pas amb el peu dret darrera de l’esquerra 
32.  Pas amb el peu esquerra endavant 
  
TORNAR A COMENÇAR  
 


