
 

Giddy On Up 

Choreograaf : Guillaume Richard 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
BPM : 110 
Muziek : Giddy On Up  Laura Bell Bundy

Walk x2, heel x2, cross & heel x2, heel 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
& RV stap hiel voor 
3. LV stap hiel voor 
& RV stap achter 
4. LV stap kruis over RV 
& RV stap opzij 
 
5. LV tik hiel voor 
& LV stap opzij 
6. RV stap kruis over LV 
& LV stap opzij 
7. RV tik hiel voor 
& RV stap opzij 
8. LV tik hiel voor 

Rock fwd, shuffle ¼ turn R, cross, side step, 
R weave 
& LV zet neer 
9. RV stap voor 
10. LV gewicht terug 
11.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
12. RV stap opzij 
 
13. LV stap kruis over 
14. RV stap opzij 
15. LV stap kruis achter 
& RV stap opzij 
16. LV stap kruis over 

Scuff fwd, scuff back, scuff fwd with ¼ turn R, 
hook, chassé R, sailor step 
17. RV scuff voor 
18. RV scuff achter 
19.   ¼ draai rechtsom, RV scuff voor 
20. RV haak voor L-been 
 
21. RV stap opzij 
& LV sluit 
22. RV stap opzij 
23. LV stap kruis achter RV 
& RV stap opzij 
24. LV stap opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sailor step ¼ turn R, heel & flick & heel & 
hook & flick, shuffle, scoot 
25. RV stap kruis achter LV 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
26. RV tik hiel voor 
& RV flick R opzij 
27. RV tik hiel voor 
& RV haak voor L-been 
28. RV tik hiel voor 
 
& RV flick R opzij 
29. RV stap voor 
& LV sluit 
30. RV stap voor 
31. LV brush voor 
& LV hef knie omhoog 
32. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
Tag + Restart: in muur 4 dans je 8 tellen en voeg je 

de volgende tellen toe, na deze tellen begin opnieuw: 

Rocking Chair 

1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 
 
 
Tag: na muur 7 doe je de volgende tellen: 

Step, step, heel, heel 

1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
& RV stap hiel voor 
3. LV stap hiel voor 
& RV stap achter 
4. LV sluit 
 


