
 
 

Honky Tonk Swing 

Choreograaf : Gary Lafferty 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
BPM : 135 
Muziek : Heartaches And Honky Tonks by Keith Harling

Side shuffle, rock back, side shuffle with ¼ turn R, rock back 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap opzij 
3. LV stap achter RV 
4. RV gewicht terug 
 
5. LV stap opzij 
& RV sluit 
6.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
7. RV stap achter 
8. LV gewicht terug 

Toe touches, heel grinds 
9. RV tik teen voor 
10. RV stap naast LV 
11. LV tik teen voor 
12. LV stap naast RV 
 
13. RV tik hak voor, draai tenen naar binnen 
14. RV draai tenen naar buiten, zet tenen neer 
15. LV tik hak voor, draai tenen naar binnen 
16. LV draai tenen naar buiten, zet tenen neer 

Rock fwd, ¼ turn R side shuffle, weave 
17. RV stap voor 
18. LV gewicht terug 
19.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
20. RV stap opzij 
 
21. LV kruis over RV 
22. RV stap opzij 
23. LV kruis achter RV 
24. RV stap opzij 

Cross rock, side shuffle, jazz box cross with ¼ turn R 
25. LV kruis over RV 
26. RV gewicht terug 
27. LV stap opzij 
& RV sluit 
28. LV stap opzij 
 
29. RV kruis over LV 
30.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
31. RV stap opzij 
32. LV kruis over RV 
 

Begin Opnieuw 
 
 
Tag: Aan het einde van muur 3 dans je de jazz box zonder ¼ draai en voeg toe: 
Stomp, stomp, klap, klap 

1. RV stamp opzij 
2. LV stamp opzij 
3.   klap 
4.   klap 
Beweeg voor een leuke ‘touch’ op tel 3 & 4 de handen zijwaarts en klap de handen van je buurman- of vrouw 


