
 
 

Rock & Roll King 

Choreograaf : Rachael McEnanay 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 64  Intro: 32 tellen, start op zang 
Muziek : Rock And Roll Is King by Electric Light Orchestra 

Side together, side, touch, side, touch, side, 
touch 
1. LV stap opzij 
2. RV stap naast LV 
3. LV stap opzij 
4. RV tik teen naast LV 
 
5. RV stap opzij 
6. LV tik teen naast RV 
7. LV stap opzij 
8. RV tik teen naast LV 

Side, together, ¼ turn R, ½ turn R with hitch, 
back, ½ turn R with hitch, fwd, hitch 
1. RV stap opzij 
2. LV stap naast RV 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
4.   ½ draai rechtsom, LV til knie op 
 
5. LV stap achter 
6.   ½ draai rechtsom, RV tik knie op 
7. RV stap voor 
8. LV til knie op (3:00) 

Fwd mambo, hold, back rocking chair 
1. LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap achter 
4.   rust 
 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap voor 
8. LV gewicht terug 

Back toe struts (R-L-R), back, together 
1. RV stap op teen achter 
2. RV zet hiel neer 
3. LV stap op teen achter 
4. LV zet hiel neer 
 
5. RV stap op teen achter 
6. RV zet hiel neer 
7. LV stap achter 
8. RV stap naast LV 

Shuffle fwd, brush, ¼ turn R with clap, ½ turn 
L with clap 
1. LV stap voor 
2. RV sluit 
3. LV stap voor 
4. RV schuif hak over vloer 
 
5.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 

  buig knie iets en klap 
6.   klap 
7.   ½ draai linksom, LV stap voor 

  buig knie iets en klap 
8.   klap (12:00) 
 

Stomp (toe in), toe fan out-in-out, stomp 
across, side, stomp across, side 
1. RV stamp voor, tenen naar binnen 
2. RV draai tenen naar buiten 
3. RV draai tenen naar binnen 
4. RV draai tenen naar midden 
 
5. LV stamp iets gekruist voor 
6. LV stap opzij 
7. RV stamp iets gekruist voor 
8. RV stap opzij 

Fwd, ½ turn R with shimmy, lock step fwd, 
hold (or brush) 
1. LV stap voor 
2-4  ½ draai rechtsom met shimmy, 
  gewicht op LV 
 
5. RV stap voor 
6. LV kruis achter RV 
7. RV stap voor 
8.   rust (of schuif hak over vloer) (6:00) 

Jazz box with ¼ turn L, weave 
1. LV kruis over RV 
2.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
3. LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap opzij 
8. RV kruis over LV (3:00) 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag & restart: in muur 3 & 6, dans t/m tel 32, daarna 

1. LV stap voor 
2.   klap 
&   klap 
3. RV stap voor 
4.   klap 
Begin de dans opnieuw  
(restart 1 (9:00) – restart 2 (6:00) 
 
 
Note: Tijdens muur 8 stopt de muziek, dans op 

hetzelfde tempo door, de muziek komt terug 
 


