
Duty Free # Premi a la millor cançó al I Concurs del 
Renegade Music & Dance - 2013  

 
Temps: 74 - Parets: Seqüencual 
Autor/a: Esther i Jose 
Font: Esther i Jose 

 
Música del ball:  

Zac Brown Band - Natural disaster  
 
 
Estructura: A - B - B - A - B - B - B (restart) - C - C - C - B - B 
 
A: 20 temps 

 
RIGHT STOMP, SWIVELS RIGHT FOOT (TOE, HEEL, TOE), LEFT STOMP, SWIVELS LEFT FOOT (TOE, 
HEEL, TOE) 
1.- Stomp amb dreta al costat de l'esquerre. 
2.- Obrim punta dreta a la dreta. 
3.- Obrim taló dret a la dreta. 
4.- Obrim punta dreta a la dreta. 
5.- Stomp amb esquerra al costat de la dreta. 
6.- Obrim punta esquerre a l'esquerra. 
7.- Obrim taló esquerre a l'esquerra. 
8.- Obrim punta esquerre a l'esquerra & pes sobre l'esquerra. 
 
RIGHT FORWARD STEP, LEFT STOMP, 1/2 TURN LEFT STEP, RIGHT SCUFF, 1/2 LEFT MILITARY 
TURN, LEFT TURN 

9.- Pas endavant amb dreta. 
10.- Stomps amb esquerra al costat de la dreta. 
11.- Girant 1/2 a l'esquerra fem un pas endavant amb l'esquerra. 
12.- Scuff amb dreta al costat de l'esquerra. 
13-14.- Pas amb peu dret davant, girem 1/2 volta a l'esquerra. 
15.- Pas endavant amb peu dret girant 1/2 volta a la dreta. 
16.- Pas enrere amb peu esquerre girant 1/2 volta a la dreta. 
 
RIGHT ROCK FORWARD, RIGHT BACK STEP & LEFT HITCH, LEFT STOMP 
17-18.- Rock endavant amb dreta, canviem pes a l'esquerra. 
19.- Pas darrere amb el peu dret & aixequem genoll esquerre. 
20.- Stomp amb esquerra una mica endavant. 
 
 
B: 38 temps 
 
RIGHT HEEL, LEFT HEEL & RIGHT HITCH, RIGHT STOMP, 1/4 RIGHT SWIVEL & RETURN, RIGHT 
KICK BALL CROSS, RIGHT FLICK & SLAP 

1&.- Marquem taló dret davant & tornem a lloc. 
2&.- Marquem taló esquerre davant & tornem a lloc mentre aixequem genoll dret. 
3.- Stomp amb dreta una mica endavant. 
4.- Girem talons a la dreta. 
5.- Tornem talons a lloc. 
6&7.- Kick ball cross amb dreta (puntada davant amb dreta, tornem dreta a lloc i aixequem l'esquerre, 
creuem esquerra per davant de la dreta). 
8.- Aixequem peu dret enrera (flick) tocant el taló amb la ma dreta (slap). 
 
RIGHT SHUFFLE FORWARD - LEFT ROCK FORWARD, 1/2 TURN LEFT X2, LEFT BACK STEP & 
RIGHT HITCH, RIGHT STOMP 
9&10.- Shuffle endavant amb dreta (dreta - esquerra - dreta). 
11-12.- Rock endavant amb esquerra, canviem pes a la dreta. 



13.- Girem 1/2 volta a l'esquerra fent un pas amb esquerra. 
14.- Girem 1/2 volta a l'esquerra fent un pas amb dreta. 
15.- Pas enrera amb esquerra & aixequem genoll dret. 
16.- Stomp amb dreta una mica endavant. 
 
LEFT KICK, LEFT FLICK, LEFT STOMP, RIGHT APPLE JACK, LEFT APPLE JACK, RIGHT APPLE 
JACK & LEFT HITCH, LEFT STOMP, RIGHT SCUFF 

17.- Puntada endavant amb esquerra. 
18.- Aixequem peu esquerre enrere (flick). 
19&.- Stomp amb esquerre al costat de la dreta & obrim puntes del peus (\/). 
20&.- Sobre taló esquerre i punta dreta movem punta esquerra a la dreta i taló dret a la dreta (/\) & sobre 
taló dret i punta esquerra movem punta dreta a la dreta i taló esquerre a la dreta (\/). 
21&.- Sobre taló dret i punta esquerra movem punta dreta a l'esquerra i taló esquerre a l'esquerra (/\) & 
sobre taló esquerre i punta dreta movem punta esquerra a l'esquerra i taló dret a l'esquerra (/\). 
22&.- Sobre taló esquerre i punta dreta movem punta esquerra a la dreta i taló dret a la dreta (/\) & 
aixequem genoll esquerre. 
23.- Stomp amb esquerra al costat de la dreta. 
24.- Scuff amb dreta al costat de l'esquerre. 
 
RIGHT JAZZBOX & LEFT SCUFF, LEFT JAZZBOX & RIGHT POINT  
25-26.- Creuem dreta per davant de l'esquerra, pas enrere amb esquerra. 
27-28.- Pas amb dreta al costat de l'esquerra, scuff amb esquerra al costat de la dreta. 
29-30.- Creuem esquerra per davant de la dreta, pas enrere amb dreta. 
31-32.- Pas amb esquerra al costat de la dreta, marquem punta dreta a la dreta. 
 
LEFT TURN GRAPEVINE & LEFT SCUFF, RIGHT STEP TO RIGHT, LEFT TOUCH 
33.- Girem 1/4 de volta a la dreta, deixant el pes a la dreta. 
34.- Girem 1/2 de volta a la dreta fen un pas enrere amb l'esquerra. 
35.- Pas amb dreta a la dreta girant 1/4 de volta a la dreta. 
36.- Scuff amb esquerra al costat de la dreta. 
37.- Pas a la esquerra amb esquerra 
38.- Marquem punta amb dreta al costat de l'esquerra 
 
 
C: 16 temps 
 
JUMPS: RIGHT KICK (x2), LEFT KICK (x2), RIGHT KICK-LEFT KICK (x2), 1/4 RIGHT TURN RIGHT 
KICK, 1/4 RIGHT TURN LEFT KICK, 1/4 RIGHT TURN RIGHT KICK, 1/4 RIGHT TURN LEFT KICK 
1-2.- Saltant sobre l'esquerra fem puntada endavant amb dreta (2 vegades) 
3-4.- Saltant sobre la dreta fem puntada endavant amb esquerra (2 vegades) 
5-6.- Puntada endavant amb dreta, puntada endavant amb esquerra 
7-8.- Puntada endavant amb dreta, puntada endavant amb esquerra 
9-10.- Girant 1/8 a la dreta fem puntada endavant amb la dreta, girant 1/8 de volta a la dreta baixem dreta i 
aixequem peu esquerre enrera. 
11-12.- Girant 1/8 a la dreta fem puntada endavant amb l'esquerra, girant 1/8 de volta a la dreta baixem 
esquerra i aixequem peu dret enrera. 
13-14.- Girant 1/8 a la dreta fem puntada endavant amb la dreta, girant 1/8 de volta a la dreta baixem dreta i 
aixequem peu esquerre enrera. 
15-16.- Girant 1/8 a la dreta fem puntada endavant amb l'esquerra, girant 1/8 de volta a la dreta baixem 
esquerra. 
 
Hi ha un restart a la 'B'. Al temps 24 fem un stomp amb dreta al costat de l'esquera i a continuación 
comença la 'C'. 
 
Acabem el ball al temps 24 de la 'B' fent un scuff amb dreta i a continuació un stomp amb dreta  

 


