
 
 

 

Starry Eyes 

Choreograaf : Adriano Castagnoli 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Low Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : Long Way Down (Looking Up From The Bottom) by The Viper Creek Band 

Sec-1: Rock R fwd, back, together, step, lock, step, scuff 
1-2 RV stap voor, LV gewicht terug 
3-4 RV stap achter, LV stap naast RV 
5-6 RV stap voor, LV kruis achter RV 
7-8 RV stap voor, LV schuif hiel over vloer 

Sec-2: ¼ turn R, stomp up, ¼ turn R, scuff, (all twice) 
1-2 1/4 draai rechtsom LV stap opzij, RV stamp up naast LV 
3-4 1/4 draai rechtsom RV stap voor, LV schuif hiel over vloer 
5-6 1/4 draai rechtsom LV stap opzij, RV stamp up naast LV 
7-8 1/4 draai rechtsom RV stap voor, LV stamp up naast RV 

Sec-3: Scissor steps (L-R) and hold 
1-2 LV stap diagonaal links achter, RV stap naast LV 
3-4 LV kruis over RV, rust 
5-6 RV stap diagonaal rechts achter, LV stap naast RV 
7-8 RV kruis over LV, rust 

Sec-4: Kick L fwd, stomp up, kick L side, stomp, kick R fwd, stomp up, kick R side, stomp up 
1-2 LV schop voor, LV stamp up naast RV 
3-4 LV schop links opzij, LV stamp naast RV 
5-6 RV schop voor, RV stamp up naast LV 
7-8 RV schop rechts opzij, RV stamp up naast LV 

Sec-5: Monterey ½ turn R, kick R (twice), rock back R 
1-2 RV tik teen opzij, op bal van LV ½ draai rechtsom RV stap naast LV 
3-4 LV tik teen opzij, LV stap naast RV 
5-6 RV schop voor, RV schop voor 
7-8 RV stap achter, LV gewicht terug 

Sec-6: Monterey ½ turn R, kick, stomp fwd, heels fan R 
1-2 RV tik teen opzij, op bal van LV ½ draai rechtsom RV stap naast LV 
3-4 LV tik teen opzij, LV stap naast RV 
5-6 RV schop voor, RV stamp voor 
7-8 draai beide hiellen naar rechts, draai beide hiellen terug center 

Sec-7: Weave R, ¼ turn R and rocking chair R 
1-2 RV stap opzij, LV kruis achter RV 
3-4 RV stap opzij, LV kruis over RV 
5-6 ¼ draai rechtsom RV stap voor, LV gewicht terug 
7-8 RV stap achter, LV gewicht terug 

Sec-8: R side, stomp up, L side, stomp, swivel R foot (toe-heel), jumping rock bak R 
1-2 RV stap opzij, LV stamp up naast RV 
3-4 LV stap opzij, RV stamp naast LV 
5-6 swivel RV naar rechts opzij (teen-hiel) 
7-8 spring met RV achter en LV schop voor, gewicht terug op LV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 

Tag: op einde van muur 3, doe je volgende tellen 

Pivot ½ turn L (twice), coaster step L, scuff 

1-2 RV stap voor, ½ draai linksom 
3-4 RV stap voor, ½ draai linksom 
5-6 LV stap achter, RV stap naast LV 
7-8 LV stap voor, RV schuif hiel over vloer 
 


