
 
I Heard It Through The Grapevine 
Choreograaf  :  Barry Durand (USA) 
Soort Dance  :  4 Wall Line Dance, Smooth (West Coast Swing) 
Niveau   :  Advanced 
Tellen    :  48 
BPM    :  109 
Muziek :   "I heard It Through the grapevine” door Michael McDonald 
Bron :   

 

 
Sugar Push with Foot Circle 
1. RV stap voor (12:00) 
2. LV stap voor 
& RV kleine stap achter (6:00, draai je iets, 

naar 1:30) 
3. LV kruis voor 
4. RV stap achter (6:00, draai terug naar 12:00) 
5. LV draai met gebogen knie een boog met L 

been, van voor naar achter 
6. LV ¼ draai L, kleine stap opzij (6:00) 
7. RV ¼ draai R, stap voor (12:00) 
8. LV stap voor 
 
Skaters Turn, Pivot, Side Rock Cross 
1-2.  ½ draai L op LV, sweep met RV ( 

gezicht 6:00) 
3. RV stap voor 
4. LV stap voor 
5. RV ½ pivot draai R, stap voor (12:00) 
6. LV stap voor 
7. RV rock stap opzij (3:00) 
& LV breng gewicht terug op LV 
8. RV kruis voor (10:30) 
 
Rondé, Sailor, Heel Drops, Point Ball Change 
1-2.  1 1/8 draai L op RV, met rondé LV 

(gezicht 10:30)  
3. LV stap achter (4:30) 
& RV kleine stap opzij 
4. LV tik teen L (gezicht nog steeds 10:30) 
5-6. LV tik 2 keer met hak op de grond 
7. LV til teen los van de grond 
& LV zet LV neer, gewicht op LV 
8. RV 3/8 draai R (gezicht 3:00), tik teen voor 
 
8 Count Lady’s Whip 
1 RV stap voor (3:00) 
2. LV ½ pivot draai R, stap achter (3:00) 
3. RV stap achter 
& LV stap naast 
4. RV stap voor (9:00) 
5. LV stap voor (9:00) 
6. RV ½ pivot draai L, stap achter (9:00) 
7. LV stap op plaats  
& RV stap op plaats  
8. LV stap op plaats  
 

 
Turning Apple Jack (sort of) Sugar Tuck 
1-4  ¾ draai L over 4 tellen met halve apple 

jack turns: 
gewicht op bal RV en hak LV, draai tenen 
van elkaar op tel 1 (hakken naar binnen), 
breng gewicht op bal LV en hak RV en 
draai tenen naar binnen (en hakken naar 
buiten); 
herhaal dit voor de tellen 2&3&4& 

5. RV stap voor (6:00) 
6. LV stap voor 
7. RV tik teen achter RV 
8. RV ½ draai R, stap voor (12:00) 
 
Turn, Point Flicks, Hip Steps  
1&2 L-R-L triple step naar voren (12:00) met hele 

draai R 
3. RV tik een voor (12:00) 
4.  ½ draai op LV met een flick met RV 

(gezicht 6:00), in attitude positie en 
breng daarbij je gewicht nadrukkelijk op 
LV (door je L hak op te lichten op de 
&tel tussen tel 3 en 4, waardoor je aan 
het einde van de draai, op tel 4 op je 
hele LV komt te staan 

5. RV stap voor (6:00) 
6. LV swing L heup omhoog en tik L teen op 

de grond 
7. LV stap voor 
8.  ¼ draai R (gezicht 9:00) terwijl je de R 

heup naar voren swingt en met R teen 
op de vloer tikt 

 
Begin Opnieuw 
 


