
 Tap Room Boogie 
Choreograaf  : Robbie McGowan Hickie & Karl Harry Winson 

Type dans  : 4 wall line dance 

Niveau   : Intermediate 

Tellen   : 64 

Muziek  : Maxine’s tap room boogie” by “Travis Kidd 

  : marja42@telfort.nl 

                                    http://thebluestarslinedancers.nl 
 

Intro: 32 tellen, start op de zang 

R kick ball step fwd,heel twists,back rock,step,1/4 turn right 

1 RV  kick voor 

&   RV  stap op bal v/d voet naast LV 

2    LV  stap voor 

3    L+R Twist beide voeten naar links 

4    L+R Twist beide voeten terug(gewicht op RV) 

5    LV  rock achter 

6    RV  gewicht terug 

7    LV  stap voor 

8    ¼ draai rechtsom (3:00) 

Cross,hold, 2x ¼ turn L,cross,hold,side rock with ¼ turn right 
1    LV  kruis over RV 

2     Rust 

3    RV  ¼ draai linksom stap achter 

4    LV  ¼ draai linksom stap links opzij 

5    RV  kruis over LV 

6     Rust 

7    LV  rock links opzij 

8    RV  gewicht terug met ¼ rechtsom (12:00) 

Grapevine ¼ turn L,hitch,hip bumps x4 
1    LV  stap links opzij 

2    RV  kruis achter LV 

3    LV  ¼ draai linksom stap voor 

4    RV  trek knie op 

5    RV  stap rechts opzij bump heupen  rechts 

6     Bump heupen links 

7     Bump heupen rechts 

8     Bump heupen links (9:00) 

Stomp fwd (out out)hand brush x2. clap x2,finger click x2 
1    RV  stamp rechts opzij 

2    LV  stamp links opzij 

3     Veeg beide handen over de  

                           heupen naar achter 

4     Veeg beide handen over de  

                          heupen naar voor 

5     Klap handen op borst hoogte 

6     Klap handen op borst hoogte 

7    RH  hand omhoog klik vingers 

8    LH  hand omhoog klik vingers 

 

 

 

 

 

R scuff fwd,touch. Heel tap x2,L scuff fwd,touch,heel tap x2 
1    RV veeg over de vloer naar voor 

2    RV tik teen voor 

3-4    RV  tik hak 2x op de vloer(gewicht op rechts) 

5    LV veeg over de vloer naar voor 

26   LV tik teen voor 

7-8    LV  tik hak 2x op de vloer(gewicht op links) 

 

Tel 1t/m 8 gaan naar voor 

Rock fwd,side rock,R jazz box with ¼ turn R. 

1    RV  rock voor 

2    LV  gewicht terug 

3    RV  rock rechts opzij 

4    LV  gewicht terug 

5    RV  kruis over LV 

6    LV  stap achter 

7    RV  ¼ draai rechtsom stap voor 

8    LV stap voor  ****** restart 

Dwight swivels,chasse right,back rock 
1     Swivel linker hak naar rechts, 

                          tik R teen naast LV(12) 

2     Swivel  linker teen naar rechts,   

                          R hak diag.fwd rechts 

3     Swivel linker hak naar rechts, 

                          tik R teen naast L V  

4     Swivel linker teen naar rechts, 

                          R hak diag. fwd rechts 

5    RV  stap rechts opzij 

&   LV  sluit naast RV 

6    RV  stap rechts opzij 

7    LV  rock achter  

8    RV  gewicht terug 

¼ turn R, ½ turn R, step,scuff,step,pivot ½ turn  

left x2 
1    LV  ¼ draai rechtsom stap achter 

2    RV  ½ draai rechtsom stap voor 

3    LV  stap voor 

4    RV  veeg over de vloer naar voor 

5    RV  stap voor 

6     ½ draai linksom 

7    RV  stap voor 

8     ½ draai linksom(9:00) 

Optie tel 5-8 rechtse rocking chair 

RESTART: in de 3
de

 muur na tel 48 , (6:00) 
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