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Diva 
Choreograaf : Ria Vos 
Soort Dans : 2 wall line dance  
Niveau  : Intermediate 
Tellen   : 64 
Info  : Intro 32 tellen  
Muziek  : "Diva" by Frankie Moreno (single) 
 
 
Side, Touch (x2), Vine ¼ R, Scuff 
1-4 RV stap opzij, LV tik naast, LV stap opzij, RV tik naast 
5-8 RV stap opzij, LV kruis achter, RV ¼ rechtsom stap voor, LV scuff 
 
Fwd, Touch, Back, Touch, Step Lock x2 
1-4 LV stap voor, RV tik naast, RV stap achter, LV tik naast 
5-6 LV stap voor (optie: R schouder hoog, L schouder laag), RV lock achter (optie: schouders terug) 
7-8 LV stap voor (optie: R schouder hoog, L schouder laag), RV lock achter (optie: schouders terug) 
 
Fwd, Hold, Pivot ½ L, Fwd, Hold, Pivot ¼ R 
1-4 LV stap voor, rust, RV stap voor, R+L ½ draai linksom 
5-8 RV stap voor, rust, LV stap voor, L+R ¼ draai rechtsom 
 
Cross, Kick, Behind, Side, Heel Grind, Rock Back Recover 
1-4 LV kruis over, RV kick rechts voor, RV kruis achter, LV stap opzij 
5-6 RV stap op hak gekruist over met tenen links, LV draai R tenen rechts en stap opzij 
7-8 RV rock achter, LV gewicht terug 
 
Side, Together, Swivel Heels Toes, Hitch, Point, Flick, Side 
1-4 RV stap rechts voor, LV stap naast, R+L draai hakken rechts, R+L draai tenen rechts 
5-8 LV hitch gekruist voor, LV tik opzij, LV flick achter, LV stap opzij 
 
Together, Swivel Heels Toes Heels, Bump Hold x2 
1-4 RV stap naast, R+L draai hakken links, R+L draai tenen links, R+L draai hakken links 
5-6 RV stap opzij met heupen rechts en draai L knie naar binnen, rust 
optie 5-6: maak met R hand een 'V' met wijs- en middelvinger; handpalm naar voor en veeg langs ogen van 
binnen naar buiten 
7-8 heupen links en draai R knie naar binnen, rust 
optie 7-8: maak met L hand een 'V' met wijs- en middelvinger; handpalm naar voor en veeg langs ogen van 
binnen naar buiten 
 
⅛ R Back, Hold, Back, ⅛ R Side, ⅛ R Fwd, Hold, Fwd, ⅛ R Side (½ Diamond) 
1-2 RV ⅛ rechtsom stap achter, rust 
3-4 LV stap achter, RV ⅛ rechtsom stap opzij 
5-6 LV ⅛ rechtsom stap voor, rust 
7-8 RV stap voor, LV ⅛ rechtsom stap opzij 
 
⅛ R Back, Back, ⅛ R Side, ⅛ R Fwd, Fwd, Hold, Bounce x2 ⅜ L 
1-2 RV ⅛ rechtsom stap achter, LV stap achter 
3-4 RV ⅛ rechtsom stap opzij, LV ⅛ rechtsom stap voor 
5-6 RV kruis voor, rust 
7-8 R+L ⅛ linksom bons hakken, R+L ¼ linksom bons hakken [6] 
 
Begin opnieuw 
 
Restart: 
Dans de 3e muur t/m tel 32 (tel 8 van het 4e blok) en begin opnieuw 
 
Tag + Restart: 
Dans de 8e muur t/m tel 12 (tel 4 van het 2e blok), dan: 
1-4 LV stap voor, 3 tellen rust 
optie: maak met R wijsvinger een 'ssst'- gebaar op de lippen 
5-8 LV draai langzaam ¾ rechtsom op bal voet 
en begin opnieuw 


