
 
 

Gypsy Queen 

Choreograaf : Hazel Pace (Mei 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 32 
Muziek : Gypsy Queen by Chris Norman 

Intro : start on vocals

L rhumba box fwd, side, together, side, 
behind side cross 
1. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
2. LV stap voor 
3. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
6. LV stap opzij 
7. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Side, tap, side, behind, side, cross shuffle, 
side, together, back, side, together 
1. LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
7. RV stap achter 
8. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 

¼ turn L step fwd, touch ¼ paddle L x2, step, 
touch ¼ paddle R x2, shufffle 
1.   ¼ draai linksom, LV stap voor (9:00) 
2. RV tik teen opzij 
&   ¼ draai linksom 
3. RV tik teen opzij 
&   ¼ draai linksom 
4. RV stap voor (3:00) 
 
5. LV tik teen opzij 
&   ¼ draai rechtsom 
6. LV tik teen opzij 
&   ¼ draai rechtsom 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mambo ½ turn R, ½ turn shuffle, coaster step, 
step, touch back 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
3.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
& RV tik teen achter LV 
8. RV stap achter 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending:  

Count 32 – ¼ draai rechtsom, RV stamp voor 


