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32 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney (April 2009).

Musikk: Where The Boat Leaves From - Zac Brown Band.
CD: Zac Brown Band - The Foundation (2008).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 48 taktslag (31 sekunder).
Motion: Smooth (West Coast Swing).
Tempo: 92 BPM.

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=blf2RBrn_aM

1 - 8 1/4 turn right Shuffle, 1/4 turn left Shuffle, 1/2 turn right Shuffle, Mambo Step.
1 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (1). 03:00

&2 Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3). 12:00

&4 Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (4).
5 Snu 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (5). 06:00

&6 Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (6).
7&8 Step fram på venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&), Step bak på venstre (8).

9 - 16 Rock back & forward (Rocking Chair), Coaster Step, Shuffle forward, Step, 1/4 turn, Cross.
1& Step bak på høyre (1), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
2& Step fram på høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).

3&4 Step bak på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).
5&6 Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).
7&8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (&), Step høyre i kryss over v.  (8). 03:00

Note: Valsesekvensen kommer her på vegg nr. 5.

17 - 24 Side, Toe touches, Side, Toe touches, Monterey turns.
1& Step venstre til venstre side (1), Touch høyre tå inntil venstre (&).
2& Point høyre tå til høyre side (2), Touch høyre tå inntil venstre (&).

3&4 Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (4).
&5 Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (5).
&6 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (6). 06:00

Restart: Restart fra her på vegg nr. 7 etter du har Steppet venstre inntil høyre på taktslag 7. 06:00
&7 Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (7).
&8 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (8). 09:00

25 - 32 Cross Shuffle, 1/2 turn into Cross Shuffle, Crossing Shuffle turning full turn left.
1&2 Step venstre i kryss over høyre (1), Step høyre til høyre side (&), Step venstre i kryss over h (2).

a Snu 180 grader mot høyre på tåballen av venstre (a). 03:00
3&4 Step høyre i kryss over venstre (3), Step venstre til venstre side (&), Step høyre i kryss over v (4).

5&6&7 Snu 360 grader mot venstre ved å Steppe venstre, krysse høyre over venstre 3x. (5&6&7).
&8 Stomp høyre inntil venstre (&), Step venstre inntil høyre (8).
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Bridge: The Waltz section: Danses etter 16 taktslag på den 5te veggen. Du vil face kl. 3:00.
1 - 6
1,2,3 Step venstre langt til venstre side (1), Slide høyre etter venstre (2,3). 03:00
4,5,6 Step høyre langt til høyre side (4), Slide venstre etter høyre (5,6).
7 - 12
1,2,3 Step langt fram på venstre (1), Slide høyre etter og Snu 90 grader mot venstre (2,3). 12:00
4,5,6 Step langt bak på høyre (4), Slide venstre etter høyre (5,6).

13 - 18
1,2,3 Step venstre i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2), Hold (3).
4,5,6 Step bak på høyre (4), Point venstre tå til venstre side (5), Hold (6).

19 - 24
1,2,3 Step venstre i kryss over høyre (1), Sweep høyre fot ut og rundt framover (2,3).
4,5,6 Step høyre i kryss over venstre (4), Step venstre til venstre side (5), Step høyre i kryss bak v (6).

25 - 42 Repeter trinnene fra taktslag 1 - 24. 09:00

Note: Legg så til taktslag 25-32 av hoved-dansen...Fra og med Cross Shuffle delen.
Du vil face kl. 3:00.
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