
Where Do I Belong (nl)
Count: 32 Wall: 2 Level: Easy Improver

Choreographer: Jose DIDI Smeets (NL) - May 2021
Music: Chosen Family - Rina Sawayama & Elton John

Step LV to the side, rock RV recover LV, RV step to the site, LV Behind RV ¼ turn ¼ turn, rock RV recover
LV,RV step to the right LV Behind RV ¼ turn ¼ turn
1 Lv stap opzij,
2&3 Rv achter rock , RV stap opzij,
4&5 LV stap kruis achter RV, RV stap ¼ rechts, LV ¼ rechts opzij
6&7 RV achter rock, RV stap opzij
8&1 LV stap kruis achter RV, RV stap ¼ rechts, LV ¼ rechts opzij.

Back rock, walk slow forwards R,L,R , Left shuffle, ½ turn left RV step forward
2&3 RV rock achter en terug op LV stap RV voor,
4 , 5 LV voor, RV voor
6&7 LV, RV, LV shuffle
8&1 RV ½ linksom stap RV voor
Restart in muur 2 en 7

1¼ turn right , rock back recover RV step to the right site, behind, site, cross, step lock RV,LV,RV
2&3 LV stap ½ rechtsom naar achter, stap RV ½ rechtsom naar voor LV ¼ opzij
4&5 RV rock achter LV , gewicht terug op LV, RV stap opzij
6&7 LV kruis achter RV, stap RV opzij, kruis LV over RV
8&1 RV, LV, RV, step lock step

¼ turn right cross over, step site, close next to RV, step ¼ right, ¼ turn right cross over, step forward RV.
2&3 LV step voor, ¼ rechtsom kruis LV overRV
4&5 RV stap opzij,LV sluit naast RV, stap RV ¼ rechtsom,
6&7 LV sep voor ¼ rechtsom, kruis LV over RV
8 RV stap voor

#1 tag na einde muur 3
1& LV rock voor terug op RV
2, 3 LV langzamer rock achter terug op RV

**2 restarts in muur 2 en 7 na 16 tellen begin opnieuw

https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/where-do-i-belong-nl-ID150912.aspx

