
 
 

Priscilla 

Choreograaf : Séverine Fillion 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 48  Intro: 16 tellen 
Muziek : Priscilla by Miranda Lambert 

Walk, walk, shuffle, walk, walk, shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Rocking chair, step, ½ turn pivot, step, side, 
touch, side, touch, coaster step 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
3. RV stap voor 
&   ½ draai linksom (6:00) 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
6. RV stap opzij 
& LV tik teen naast RV 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Modified rumba box with bumps 
1. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
2. RV stap voor 
3. LV tik teen naast RV, bump heupen links 
&   bump heupen rechts 
4.   bump heupen links 
&   bump heupen rechts 
 
5. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
6. LV stap voor 
& RV tik teen naast LV, bump heupen rechts 
7.   bump heupen links 
&   bump heupen rechts 
8.   bump heupen links 

*** Restart *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step, lock step diagonaal (R-L), step, ½ turn 
pivot, walks 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV kruis achter RV 
2. RV stap diagonaal rechts voor 
3. LV stap diagonaal links voor 
& RV kruis achter LV 
4. LV stap diagonaal links voor 
 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom (12:00) 
7. RV stap voor 
8. LV stap voor 

Heel, switch, heel twist, heel switch, heel 
twist 
1. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
2. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
3. R+L draai hakken links 
& R+L draai hakken terug center 
4. R+L draai hakken links 
& R+L draai hakken terug center 
 
5. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
7. R+L draai hakken links 
& R+L draai hakken terug center 
8. R+L draai hakken links 
& R+L draai hakken terug center 

Heel switches, step ½ turn pivot, heel 
switches, step, ¼ turn L 
1. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
2. LV tik hak voor 
3. LV stap naast RV 
& RV stap voor 
4.   ½ draai linksom (6:00) 
 
5. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
7. RV stap voor 
8.   ¼ draai linksom (3:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: in muur 5 dans je t/m tel 24, begin opnieuw. 


