
 
French Kiss (a.k.a. Kiss This) 
Choreograaf : Pedro Machado 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 24 
Info  : 94 / 115 Bpm  
Muziek  : "This Kiss" by Failt Hill 
   "Crush" by Jennifer Paige 
Bron  :  
 
Up, Down, In & Around, (Forward, Forward 
Into ½ Turn, ½ Turn, Forward) 
1  RV  tik teen voor, duw R heup voor 
2  RV  zet hak neer,  heup naar links 
3  LV  tik teen voor, duw L heup voor 
4  LV  zet hak neer, heup naar rechts 
5   gewicht op LV, ½ linksom [6] 
6  RV tik teen achter 
7  RV  ½ linksom, LV tik teen voor [12] 
8  RV duw linker heup voor 
 
Syncopated Short Steps Forward, Long Step, 
½ Turn, Long Step 
&  LV  stap voor 
1 RV  stap voor 
&  LV  stap achter RV 
2 RV  stap voor 
&  LV  stap achter RV 
3 RV  stap voor 
&  LV  stap achter RV 
4 RV  stap voor 
5  LV  grote stap naar links heup links 
6  RV gewicht terug, heup naar rechts 
&  LV ½ linksom op, til knie op 
7  LV  grote stap naar links 
8  RV  tik iets naast LV  
  (double width apart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Behind & Cross, Prancing Pony 
1  RV  stap achter LV 
& LV  stap iets naar links opzij  
2  RV  stap gekruist over LV 
3  LV  tik teen links opzij 
4   met gewicht op RV ¾ draai  
  linksom 
L teen op de vloer,links is gekruist over RV 
5  LV stap voor op bal voet 
& RV stap voor op bal voet   
 (achter LV) 
6  LV stap voor op bal voet 
& RV stap voor op bal voet 
  (achter LV) 
7  LV stap voor op bal voet 
& RV stap voor op bal voet 
  (achter LV) 
8  LV stap voor op bal voet 
 
Begin opnieuw 
 


