
 
 

 

Dixie 

Choreograaf : Bruno Moggia 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 48 
Muziek : About The South by Rodney Atkins 

Side shuffle R, jazz box, touch, slap 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis over LV 
7. LV tik teen opzij 
8. LV kruis achter R-Been en tik aan 

Side shuffle L, jazz box, touch, slap 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis over LV 
4. LV stap achter 
5. RV stap opzij 
6. LV kruis over RV 
7. RV tik teen opzij 
8. RV kruis achter L-been en tik aan 

*** Restart wall 2 *** 

Shuffle fwd, ½ turn shuffle, ½ turn shuffle, 
stomp, stomp 
1. RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
7. LV stamp naast RV 
8. RV stamp naast LV 

Kick ball change, step, stomp, kick ball 
change, step, stomp 
1. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap opzij 
4. LV stamp up naast RV 
 
5. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV 
6. RV stap naast LV 
7. LV stap opzij 
8. RV stamp up naast LV 
 
 
 
 
 
 
 

Toe strut ½ turn, full turn, step lock step, 
stomp 
1. RV tik teen achter 
2.   ½ draai rechtsom, RV zet hiel neer 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
4.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap voor 
8. RV stamp up naast LV 

Stomp, hold, fan x2, swivel 
1. RV stamp opzij 
2.   rust 
3. RV draai hiel naar binnen 
4. RV draai terug center 

*** Restart wall 5 *** 

5. LV draai hiel naar binnen 
6. LV draai terug center 
7. LV draai hiel naar rechts,  

RV  draai teen naar rechts 
8. L+R draai terug center 
 
 

Begin opnieuw 

 
 
Restarts: 

Op muur 2 dans je t/m tel 16 en begin opnieuw. 
 
Op muur 5 dans je t/m tel 44 en begin opnieuw. 


