
 
Elvis Rock 
Choreograaf : Vickie Vance-Johnson & Kevin Johnson 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Jailhouse Rock" by Elvis Presley 
Bron  :  
 
Pelvic Rolls 2x Links, Elvis Knee’s 
1-2  draai heupen naar links in 2  

 tellen 
3-4  draai heupen naar links in 2  

 tellen  
5  twist beneden lichaam naar links 
  en wijs met R knie naar links 
  (elvis knee) 
6  twist beneden lichaam naar  
  rechts en wijs met L knie naar  
  rechts (elvis knee) 
7  twist  beneden lichaam naar links 
  en wijs met R knie naar links 
  (elvis knee) 
8  twist beneden lichaam naar  
  rechts en wijs met L knie naar  
  rechts (elvis Knee) 
 
Elvis Steps Right 
1 LV  stap op teen gekruist over RV  
beweeg L arm achter en R arm voor op hoogte 
van het middel 
2 LV zet hak neer  en klik vingers 
3 RV  stap op teen naar rechts 
beweeg L arm achter en R arm voor op hoogte 
van het middel 
4 RV zet hak neer en klik vingers 
5 LV  stap op teen gekruist over RV  
beweeg L arm achter en R arm voor op hoogte 
van het middel 
6 LV zet hak neer  en klik vingers 
7 RV  stap op teen naar rechts 
beweeg L arm achter en R arm voor op hoogte 
van het middel 
8 RV zet hak neer en klik vingers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pivots & Swivels 
& RV ¼ draai rechtsom [3] 
1 LV  stap voor 
& L+R ½ draai rechtsom [9] 
2 RV gewicht op RV 
3 LV  stap voor 
& RV ¼ draai linksom, zwaai voet naar 
  voor 
4 RV tik teen naast L hak 
& LV draai teen en lichaam naar rechts  
5 RV tik hak voor 
& LV draai hak en lichaam naar rechts  
6 RV tik teen naast L hak 
& LV draai tenen naar rechts 
7 RV tik hak voor 
& LV draai hak naar rechts 
8 RV tik teen naast L hak 
& LV draai op teen iets naar rechts 
 
Heel Digs 
1 RV tik hak voor met attitude 
2 RV  stap naast LV 
3 LV tik hak voor met attitude 
4 LV stap naast RV 
5 RV tik hak voor met attitude 
6 RV  stap naast LV 
7 LV tik teen diagonaal voor  
8  rust 
 
Begin opnieuw 
 
 


