
 

Where We’ve Been 
 
Country :Four wall line dance 
Choreografie :Lana Harvey Wilson 
Muziek  :Remember When > Alan Jackson 
Niveau  :2 - 3 
Tempo  :63 BPM 
Tellen  :32  
2

e
 vertaling :Huib van der Veen 

Bridge: na de 1
e
, 2

e
 en 4e keer  

Sway, RV stap re-opzij lichaam overhellend naar rechts en terug naar links. 
Na de 6

e
 keer nog een keer. Aan het eind van de muziek 8

e
 keer dans je tot tel 12 &, dan als volg 

1 LV  stap gekruist over RV,      2 + 4 draai langzaam ¾ re-om, om bij de startmuur te eindigen.  

 
1  t/m  8         Sidestep, sync. rock bkw left and right, sidestep, sync. ¼ turningvine, 
                       sync. militareyturn right, across, sync. sidestep 
1  t/m  4          RV stap re-opzij, LV stap achter, & rock terug op RV, LV stap li-opzij, RV stap achter 
&  5 + 6          & rock terug op LV, RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV 
&7&8&          & draai ¼ re-om en RV stap voor, LV stap voor, & LV+RV draai ¼ re-om, LV stap gekruist over   
                       RV, & RV stap re-opzij 
 
9  t/m  16       Crossrock, sync. sidestep left and right, moddefied sync. jazzbox ¼ turn left into a sync. - 
                       lockstep, rondé 
1  t/m  4          LV stap gekruist over RV, rock terug op RV, & LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV, rock  
                       terug op LV 
&  5 + 6          & RV stap re-opzij, LV stap gekruist over RV, RV stap achter 
&7&8&          & LV stap ¼ li-om voor, RV stap voor, & LV stap gekruist achter RV (lock), RV stap voor, & LV  
                        zwaai over RV voor 
 
17 t/m 24      Across, sync. run bkw left and right, sync. rock bkw, pivot, rock bkw into a sway 
1   &   2          LV stap gekruist over RV, & RV stap achter, LV stap achter 
3   &   4          RV stap gekruist over LV, & LV stap achter, RV stap achter 
5   &   6          LV stap achter, & rock terug op RV, draai ½ re-om op RV en zet LV achter 
7   +    8          RV stap iets schuin achter met boven lichaam iets overhellend naar rechts, rock terug op LV met  
                       boven lichaam   overhellend naar links voor. 
                       
 
25 t/m 32       Sync. mamborock fwd, sync. mamborock bkw,  sync. pivotturn left, step fwd, sync. traveling   
                       - pivot 
                       
1   &   2          RV stap voor, & rock terug op LV, RV stap achter 
3   &   4          LV stap achter, & rock terug op RV, LV stap voor 
5   &   6          RV stap voor, & RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor 
7   &   8          LV stap voor, & draai op LV ½ li-om en zet RV achter, draai op RV ½ li-om en stap met LV voor   
 
 
Begin opnieuw 
 

 

 

 

Appaloosa Dancers                             www.appaloosadancers.nl                        info@appaloosadancers.nl                    NTA                                         

 

 


