
ADALAIDA 
2 muurs Line dance 32 tellen 
Choreograaf: Gary O’Reilly 
Muziek: Adalaida – Derek Ryan 
 
Tempo: 168 bpm. 
 
      
 
Grapevine R, touch, forward/touch, 
back/touch, grapevine ¼ L brush,  
R rocking chair 

1. RV stap opzij 
&   LV kruis achter RV 
2. RV stap opzij 
&   LV tik teen naast RV 
3. LV stap voor 
&   RV tik teen naast LV 
4. RV stap achter 
&   LV tik teen naast RV 
5. LV stap opzij 
&   RV kruis achter LV 
6. LV ¼ linksom, stap voor [9] 
&   RV brush 
7. RV rock voor 
&   Gewicht terug op LV 
8. RV rock achter 
&   Gewicht terug op LV 

 
Pivot ¼ cross, ¼, ¼, cross,  
rumba forward/touch, rumba back/kick 

9. RV stap voor 
&   RV & LV ¼ draai linksom [6] 
10. RV kruis voor LV 
11. LV ¼ draai rechtsom, stap achter [9] 
&   RV ¼ draai rechtsom, stap opzij [12] 
12. LV kruis voor RV 
13. RV stap opzij 
&   LV stap naast RV 
14. RV stap voor 
&   LV tik teen naast RV 
15. LV stap opzij 
&   RV stap naast LV 
16. LV stap achter 
&   RV lage kick voor 
 

Back , kick, back, kick, coaster step,  
run-run-run, walk R, walk L 

17. RV stap achter 
&   LV lage kick voor 
18. LV stap achter 
&   RV lage kick voor 
 

 

19. RV stap achter 
&   LV stap naast RV 
20. RV stap voor 
21. LV 1/8 draai linksom, stapje voor [10.30] 
&   RV 1/8 draai linksom, stapje voor [9] 
22. LV stapje voor 
23. RV 1/8 draai linksom, stapje voor [7,30] 
24. LV 1/8 draai linksom, stapje voor [6] 
 
R mambo forward, L coaster step, point, 
touch, heel, hook, fwd, touch, back, touch 
25. RV rock voor 
&   Gewicht terug op LV 
26. RV stap achter 
27. LV stap achter 
&   RV stap naast LV 
28. LV stap voor 
29. RV tik teen opzij 
&   RV tik teen naast LV 
30. RV tik hak voor 
&   RV haak voor L-been 
31. RV stap voor 
&   LV tik teen naast RV 
32. LV stap achter 
&   RV tik teen naast LV 
 

Bridge: 
De brug komt na de 1e,[6], 3e [6], 4e [12] en 6e 
muur [12] 
Side, touch/clap, side, touch/clap 

1. RV stap opzij 
&   LV tik teen naast RV en klap 
2. LV stap opzij 
&   RV tik teen naast LV en klap 
 

Einde: 
Dans om op 12.00 te eingdigen t/m tel 4 van het 
2e blokje [6] en doe dan 
¼, ¼. Cross 

13. RV ¼ draai linksom, stap achter [3] 
&   LV ¼ draai linksom, stap opzij [12] 
14. RV stap gekruist voor LV 

 


