
Jolene Jolene 
                                             

  4 Wall line dance 
Choreography: SalFoo 
Music: Jolene     
Artist: Miley Cyrus  CD: The Backyard Sessions 
Niveau: 1-2                                    40 Counts 
 

 
1 t/m 8 jazzbox, mamborock, chassé left   
1-2-3-4 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor  
5 & 6 RV stap voor, & rock terug op LV, RV sluit aan  
7 & 8 LV stap opzij, & RV sluit aan, LV stap opzij 
 
9 t/m 16 jazzbox into chassé, turning jazzbox into chassé 
1-2-3&4 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, & LV sluit aan, RV stap opzij 
5-6-7&8 LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap ¼ linksom opzij, & RV sluit aan, LV stap opzij  
 
17 t/m 24 tap, kick fwd, coasterstep, siderock, syncopadet vine right 
1-2-3&4 RV tap naast LV, RV schop voor, RV stap achter, & LV sluit aan, RV stap voor 
5-6-7&8 LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 
 
25 t/m 32 siderock, travelingcrosssteps, siderock, travelingcrosssteps 
1-2-3&4 RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 
5-6-7&8 LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 
 
33 t/m 40 jivewalk fwd and bkw, shuffle fwd right and left 
1-2-3-4 RV stap voor, LV teentik opzij, LV stap voor, RV teentik opzij 
5&6-7&8 RV stap voor, & LV sluit aan, RV stap voor, LV stap voor, & RV sluit aan, LV stap voor 
  

 

 
Bridge: aan het einde van de 1ste en de 4de keer voeg je de volgende 4 tellen toe 
1 t/m 4 jivewalk fwd (2X)  
1-2-3-4 RV stap voor, LV teentik opzij, LV stap voor, RV teentik opzij 
 
Einde: na tel 32 van de 7de keer draai ¼ linksom (12:00)  
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