
 
 

Silver Lining 

Choreograaf : Maggie Gallagher 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32  Start op zang 
Muziek : Silver Lining by Kacey Musgraven 

Side, behind, side, cross, side rock, cross 
ball cross, rock & cross, side, ¼ turn L side 
1. RV stap opzij 
& LV kruis achter RV 
2. RV stap opzij 
& LV kruis over RV 
3. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
4. RV kruis over LV 
& LV stap iets opzij 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
7. LV kruis over RV 
8. RV stap opzij 
&   ¼ draai linksom, LV stap opzij (9:00) 

Cross, side, behind, sweep behind side cross 
& walk hitch, walk hitch, step lock step 
1. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
& LV sweep naar achter 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
& RV sluit iets R diagonaal 
5. LV stap voor (10:30) 
&   3/8 draai linksom, RV hef knie op 
6. RV stap voor 
&   ½ draai rechtsom, LV hef knie op 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 

Mambo, ½ toe strut, fwd rock, ¼ rock, cross 
side rock & side touch, side touch 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2.   ½ draai rechtsom, RV tik teen voor 
& RV zet hak neer 
3. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
4.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
 
5. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
& RV sluit 
7. LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
8. RV stap opzij 
& LV tik teen naast RV 
 
 

Rumba box, hitch, coaster step, sweep, jazz 
box cross 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap voor 
& RV tik teen naast LV 
3. RV stap opzij 
& LV sluit 
4. RV stap achter 
& LV hef knie op 
 
5. LV stap achter 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
& RV sweep naar voor 
7. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
8. RV stap opzij 
& LV kruis over RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


