
 

Dolly Dolly 

Choreograaf : Séverine Fillion 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Novice - Intermediate 
Tellen : 32 
BPM :  
Muziek : What Would Dolly Do  Kristin Chenoweth

Shuffle fwd, ½ turn shuffle, coaster step, kick 
ball stomp 
1. RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7. LV schop naar voor 
& LV zet naast RV 
8. RV stamp naast LV 

Swivels, kick ball step, swivel ¼ turn L 
9. RV draai teen rechts opzij 
& RV terug center 
10. LV draai teen links opzij 
& LV terug center 
11. R+L draai tenen naar buiten 
& R+L draai hakken naar buiten 
12. R+L draai hakken naar binnen 
& R+L draai tenen naar binnen 
 
13. LV schop naar voor 
& LV zet naast RV 
14. RV stap voor 
15. RV draai hakken naar rechts 
& LV draai hakken naar links 
16. R+L draai hakken naar rechts, draai ¼ linksom 

Sailor step (L & R), behind – side – cross, kick 
ball cross 
17. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
18. LV stap opzij 
19. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
20. RV stap opzij 
 
21. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
22. LV kruis over LV 
23. RV schop diagonaal rechts 
& RV zet naast LV 
24. LV kruis over RV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side, ¼ turn L, cross, side & cross, tap back, 
scoot back, step back, ½ turn sailor step 
25. RV stap opzij 
&   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
26. RV kruis over LV 
27. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
28. LV kruis over RV 
 
29. RV tik teen achter LV 
& LV kleine sprong naar achter 
30. RV stap achter 
31. LV kruis achter RV, draai ¼ linksom 
&   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
32. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending: Op de laatste muur vertraagd de muziek. 

Dans tot en met tel 16 en vervang de ¼ draai door een 
½ draai linksom. 


