
 
 

Mona Lisa 

Choreograaf : Daniel Whittaker 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
BPM : 133  Start vanaf 24 tellen harde beat op zang 
Muziek : The Mona Lisa by Brad Paisley 

Step fwd, Kick ball change, step fwd, kick ball 
change, 2x heel switches 
1. RV stap voor 
2. LV schop naar voor 
& LV sluit 
3. RV stap voor 
4. LV stap voor 
 
5. RV schop naar voor 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
7. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
8. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 

Rock step, coaster step, rock step, ½ turn 
shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (6:00) 

Full turn, shuffle, step, ¼ turn R, cross, side 
1.   ½ draai linksom, RV stap achter 
2.   ½ draai linksom, LV stap voor 
   Optie 1-2: stap voor, stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ¼ draai rechtsom 
7. LV kruis over RV 
8. RV stap opzij (9:00) 

Back rock, ball cross, ¼ turn R, coaster step, 
step, ¼ turn R touch 
1. LV kruis over RV 
2. RV gewicht terug 
& LV klein stapje opzij 
3. RV kruis over LV 
4.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
8.   ¼ draai rechtsom, RV tik teen naast LV 
 
 

Begin opnieuw 

Bridge: 
Na de 1e, 3e en 8e muur 

Side rock, cross shuffle, ½ turn, shuffle fwd 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Side rock, cross shuffle, ½ turn, shuffle fwd 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 


