
 
 

 

Pretty Song 

Choreograaf : David Villellas (Mei 2016) 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 68 
Muziek : Match Made In A Honky Tonk by Crystal Sands 

Sec-1: Point side, point fwd, point side, flick (R & L) 
1-2 RV tik teen opzij, RV tik teen voor 
3-4 RV tik teen opzij, RV zwaai achter L-been 
5-6 RV stap naast LV en LV tik teen opzij, LV tik teen voor 
7-8 LV tik teen opzij, LV zwaai achter R-been 

Sec-2: Vine ½ turn R, hook, vine stomp 
1-2 LV stap opzij, RV kruis achter LV 
3-4 ½ draai rechtsom LV stap achter, RV kruis voor L-been 
5-6 RV stap opzij, LV kruis achter RV 
7-8 RV stap opzij, LV stamp naast RV 

Sec-3: Swivel diagonaal toe-heel-toe, stomp, swivel diagonaal toe-heel-toe, flick 
1-2 LV draai teen naar links, LV draai hiel naar links 
3-4 LV draai teen naar links, RV stamp naast LV 
5-6 RV draai teen naar rechts, RV draai hiel naar rechts 
7-8 RV draai teen naar rechts, LV zwaai achter R-been 

Sec-4: Step lock step back, kick, step lock step back, point side 
1-2 LV stap diagonaal achter, RV kruis voor LV 
3-4 LV stap diagonaal achter, RV schop naar voor 
5-6 RV stap diagonaal achter, LV kruis voor RV 
7-8 RV stap diagonaal achter, LV tik teen opzij 

Sec-5: Rolling vine 1 ¼ turn, scuff, ½ turn step back, flick, ¼ turn step side, flick 
1-2 ¼ draai linksom LV stap voor, ½ draai linksom RV stap achter 
3-4 ½ draai linksom LV stap voor, RV schuif hiel over vloer 
5-6 ½ draai linksom RV stap achter, LV zwaai achter R-been 
7-8 ¼ draai linksom LV stap opzij, RV zwaai achter L-been 

Sec-6: Vine ¼ turn, hold, step ½ turn, step fwd, scuff 
1-2 RV stap opzij, LV kruis achter RV 
3-4 ¼ draai rechtsom RV stap voor, rust 
5-6 LV stap voor, ½ draai rechtsom 
7-8 LV stap voor, RV schuif hiel over vloer 

Sec-7: Kick twice, step back, slide, coaster step, stomp up 
1-2 RV schop naar voor, RV schop naar voor 
3-4 RV stap achter, LV sleep tot bij RV 
 *** Tag & Restart *** 

5-6 LV stap achter, RV stap naast LV * 
7-8 LV stap voor, RV stamp up naast LV * 

Sec-8: Monterey ¼ turn, flick, vine, stomp up 
1-2 RV tik teen opzij, op al van LV ½ draai rechtsom en RV stap naast LV 
3-4 LV tik teen opzij, LV zwaai achter R-been 
5-6 LV stap opzij, RV kruis achter LV 
7-8 LV stap opzij, RV stamp up naast LV 

Sec-9: Rock side, stomp up twice 
1-2 RV stap opzij, gewicht terug op LV 
3-4 RV stamp up naast LV, RV stamp up naast LV 
 
 

Begin opnieuw 

 

Tag + Restart: op muur 3 & 6 dans je t/m tel 4 van Sec 7, 5-6-7-8-in plaats van Coaster step stomp 
doe je Sailor stap ¼ draai linksom, rust en begin opnieuw. 

 
 


