
 

 

Chicken Fried 

Choreograaf : Tony & Lana Harvey Wilson 
Type dans : four wall line dance 
Niveau : beginner - intermediate 
Tellen : 32  Start op woorden “Chicken Fried” 
BPM :  
Muziek : Chicken Fried – Zac Brown Band (CD: Home Grown)

L lock step, ½ turn pivot, vine-cross, side, up 
stomp 
1. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
&   ½ draai linksom 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap opzij 
& RV kruis achter LV 
6. LV stap opzij 
& RV kruis over LV 
7. LV stap opzij 
8. RV sleep bij 
&  hef knie op, tik naast LV 

Side, together, side-together-side, step forw, 
touch 2x, lock step back 
9. RV stap opzij 
10. LV sluit 
11. RV stap opzij 
& LV sluit 
12. RV stap opzij 
 
13. LV stap voor 
& RV tik teen achter LV 
14. & tik teen achter LV 
15. RV stap achter 
& LV kruis voor RV 
16. RV stap achter 

Side, together, cross, side, side, together, 
cross, ¼ turn R shuffle, ¼ turn R 
17. LV stap opzij 
& RV sluit 
18. LV kruis over RV 
19. RV stap opzij 
 
20. LV stap opzij 
& RV sluit 
21. LV kruis over RV 
&   ¼ draai rechtsom 
22. RV stap voor 
& LV sluit 
23. RV stap voor 
24. LV stap voor 
&   ¼ draai rechtsom, gewicht op RV 

 
 
 
 
 
 
 

Cross, ¼ turn L, ½ turn, shuffle, rock step, 
coaster step 
25. LV kruis over RV 
26.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
27.   ½ draai linksom, LV stap voor 
& RV sluit 
28.  LV stap voor 
 
29. RV stap voor 
30. LV gewicht terug 
31. RV stap achter 
& LV stap naast RV 
32. RV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending: 

Op muur 9 (beginnend op 12:00) 
dans tel 1 tot 18 (je staat dan op 6:00) 
Voeg volgende stappen toe, na eerste Scissor: 

Side, recover, ½ turn R, step forw 
19. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
20.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 


