
 

Bron: linedancer magazine  Dancin’ Cowgirls  
           Top 10 dance charts  170 

DOMINO 
Choreograaf:   Rachael McEnany (okt. 2011)     
Soort:   2 murus linedans 
Niveau:  2-3 
Tellen:   64 
Muziek:   Jessie J - Domino 
Intro:  16 tellen, dans begint in de zang op het woord “free” 

 
 1. STEP: 1 – 8: 
WALK 2X, SHUFFLE, ROCK STEP, COASTER CROSS 
1.2.3.&.4. RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor 
5.6. LV zet voor, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV     [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
POINT, ½ TURN, TOE SWITCH, CROSS POINT, POINT, ¼ TURN R. SAILOR STEP 
1.2.3.&.4. RV tik opzij, draai ½ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV, RV tik opzij 
5.6. RV tik gekruist voor LV, RV tik opzij 
7.&.8. RV stap gekruist achter LV, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, RV stap opzij     [9] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
WALK 2X, SHUFFLE, ROCK STEP, COASTER CROSS 
1.2.3.&.4. LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
5.6. RV zet voor, gewicht terug op LV 
7.&.8. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV       [9] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SIDE, DRAG, BALL-CROSS-¼ TURN R., POINT WITH HIP 2X 
1.2. LV grote stap opzij, sleep RV naar LV 
&.3.4. RV stap op de plaats, LV stap gekruist voor RV, RV stap ¼ rechtsom 
5.6. LV tik op  L-diagonaal en duw heupen omhoog, LV stap naast RV 
7.8. RV tik op R-diagonaal en duw heupen omhoog, RV stap naast LV    [12] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
TOE-HEEL SWITCH, HEEL-TOE- SWITCH, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK 
1.&.2. LV tik opzij, LV stap naast RV, RV tik hak voor 
&.3.&.4. RV stap naast LV, LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV tik opzij 
5.&.6. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
7.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV        [12] 
Styling: met gebogen elleboog zwaai arm en bovenlichaam links op 7 en rechts op 8     
 
 6. STEP 41 – 48: 
BEHIND-SIDE-CROSS, ¼ TURN L. LOCK STEP BACK, COASTER STEP, ROCK STEP 
1.&.2. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
3.&.4. draai ¼ linksom en RV stap achter, LV haak voor RV, RV stap achter 
5.&.6. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
7.8. RV zet voor, gewicht terug op LV          [9] 
Styling: body roll forward (begin met je hoofd en rol naar beneden) 
 
 7. STEP 49 – 56: 
¼ TURN R., POINT, ROLLING VINE INTO 4 STEPS IN PLACE 
1.2. draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV tik opzij 
3.4. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achter 
5.6. draai ¼ door en LV stap opzij (R-hand achter hoofd), RV stap opzij (L-hand achter hoofd) 
7.8. LV stap opzij (R-hand op L-heup), RV stap opzij (L-hand op R-heup)    [12] 
Styling: op 1 zwaai R-arm omhoog en in cirkel over je hoofd, op 2 knip met de vingers 
 
 8. STEP 57 – 64: 
ROLLING VINE INTO CHASSE, JAZZ BOX ½ TURN R. 
1.2. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achter 
3.&.4. draai ¼ door en LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 
5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij, LV stap voor[6] 
 
RESTART: 
In de 3e muur dans t/m tel 46 (coaster step), dans dan onderstaand en begin daarna de dans opnieuw op 6 u. 
PIVOT ¼ TURN R. 
1.2. RV stap voor, draai ¼ linksom  
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