
 
 

Priscilla 

Choreograaf : Virginie Barjaud (Mei 2015) 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : Priscilla by Miranda Lambert 

Kick, hook, kick, stomp, kick, hook, kick, 
stomp 
1. RV schop naar voor 
2. RV kruis voor L-been 
3. RV schop naar voor 
4. RV stamp voor 
5. LV schop naar voor 
6. LV kruis voor R-been 
7. LV schop naar voor 
8. LV stamp voor 

Kick, jump rock back, scuff, scoot, stomp, 
stomp, kick 
1. RV schop naar voor 
2. RV spring achter en LV schop voor 
3. LV gewicht terug 
4. RV schuif hiel over vloer 
5. LV kleine sprong naar voor  

  en RV hef knie op 
6. RV stamp voor 
7. LV stamp naast RV 
8. RV schop naar voor (*** restart ) 

Jazz box stomp, heel, twist & toe, heel, flick, 
slap 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap achter 
3. RV stap opzij 
4. LV stamp diagonal links voor 
5. RV tik hiel voor 
6. LV draai hiel naar rechts en RV tik teen naast 
7. LV draai tenen naar rechts en RV tik hiel voor 
8. LV draai hiel naar rechts en RV flick achter tik 

  en tik aan met R-hand 

Kick, kick, ½ turn rock, ½ turn rock, ½ turn 
step, scuff 
1. RV schop naar voor 
2. RV schop naar voor 
3.   ½ draai rechtsom op LV 
4. RV stap voor 
5.   ½ draai rechtsom op LV 
6. RV stap voor 
7.   ½ draai rechtsom op LV, RV stap voor 
8. LV schuif hiel over vloer *** Restarts *** 

Grapevine, stomp, jump (out, flick & slap, out, 
hook) 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
3. LV stap opzij 
4. RV stamp naast LV (springend) 
 
5. L+R spring opzij (out - out) 
6. L+R spring terug center en LV kruis achter RV  

  en tik aan me R-hand 
7. L+R spring opzij (out – out) 
8. L+R spring terug center  

  en RV kruis voor L-been 

Grapevine, scuff, jazz box ½ turn, stomp 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap opzij 
4. LV schuif hiel over vloer 
5. LV kruis over RV 
6. RV stap achter en LV schop naar voor 
7.   ½ draai linksom, LV stap voor 
8. RV stamp naast LV 

Kick toe stomp, kick toe stomp, pivot ½ turn, 
½ turn & kick, stomp 
1. RV schop naar voor 
& RV stap achter op bal v/d voet 
2. LV stamp voor 
3. RV schop naar voor 
& RV stap achter op bal v/d voet 
4. LV stamp voor 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom 
7.   ½ draai linksom, RV stap achter 
8.   rust 

Slow coaster step, stomp, out, hook, ½ turn & 
kick, stomp 
1. LV stap achter 
2. RV stap naast LV 
3. LV stap voor 
4. RV stamp naast LV 
5. L+R spring opzij (out – out) 
6. L+R spring terug center  

  en LV kruis achter R-been 
7.   ½ draai linksom en LV schop naar voor 
8. LV stamp voor 
 
 

Begin opnieuw 

 
 
Restarts: Op muur 2, 4 en 6 dans je de eerste 32 

tellen, inplaats van LV scuff doe je LV stamp en begin 
opnieuw. 
 
Op muur 9 dans je de eerste 16 tellen en begin 
opnieuw. 
 
Alle restarts zijn op 12:00 uur. 
 
Veel dansplezier 
 


