
 

 

 
 
 
 
 
 
WHERE WE’VE BEEN 
 
koreografi: Lana Harvey Wilson 
iskuja: 32 
kuvaus: 4 seinän, keskivaikea rivitanssi 
musiikki: Alan Jackson: Remember When ( 63 bpm ) 
lakana: Line Dancer Magazine 
 
18 iskun intro 
 
SIDE BACK ROCK x 2, SIDE, BEHIND, ¼ TURN, ¼ PIVOT, CROSS, SIDE 
1-2& astu oikea sivulle, astu vasen oikea taakse, siirrä paino takaisin oikealle 
3-4& astu vasen sivulle, astu oikea vasemman taakse, siirrä paino vasemmalle 
5-6& astu oikea sivulle, astu vasen oikean taakse, käänny ¼ oikeaan ja astu oikea eteen  
7& astu vasen eteen, käänny ¼ oikeaan ja astu oikea paikalla 
8& astu vasen oikean yli ristiin, astu oikea sivulle 
 
CROSS ROCK SIDE x 2, CROSS BACK, ¼ TURN, FORWARD LOCK STEP, SWEEP 
1-2& astu vasen oikean yli ristiin, siirrä paino takaisin oikealle, astu vasen sivulle 
3-4& astu oikea vasemman yli ristiin, siirrä paino takaisin vas., astu oikea sivulle 
5-6& astu vasen oikean yli ristiin, astu oikea taakse, käänny ¼ vas. ja astu vasen eteen 
7&8 astu oikea eteen, astu vasen oikean taakse lukkoon, astu oikea eteen 
& heilauta vasen puolikaaressa sivukautta oikean eteen (ei painoa) 
 
CROSS, BACK, BACK x 2, BACK ROCK ½ TURN, SWAY BACK & FORWARD 
1&2 astu vasen oikea yli ristiin, astu oikea taakse, astu vasen taakse 
3&4 astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen taakse, astu oikea taakse 
5&6 astu vasen taakse, siirrä paino oikealle, käänny ½ oikeaan ja astu vasen taakse 
7-8 astu oikea taakse ja keinauta lantio, keinauta lantio eteen vasemmalle 
 
MAMBO FORWARD, MAMBO BACK, ½ PIVOT, STEP, TRIPLE FULL TURN  
1&2 astu oikea eteen, siirrä paino vasemmalle, astu oikea hieman taakse 
3&4 astu vasen taakse, siirrä paino oikealle, astu vasen hieman eteen 
5&6 astu oikea eteen, käänny ½ vas. ja astu vasen, astu oikea eteen 
7&8 pyörähdä täysi kierros vasemmalle  astuen vasen, oikea, vasen samalla  liikkuen eteen 
 
SWAYS  (1., 2. ja 4. jälkeen sekä 6.seinän jälkeen kaksi kertaa)  
1-2 astu oikea sivulle ja keinauta lantio, keinauta lantio vasempaan 
 
LOPETUS 8. seinällä tanssi 2. osion iskuun 4& asti ja lisää 
1-4 astu vasen oikean yli ristiin, avaa jalat kääntyen hitaasti ¾ oikeaan  
 
 
7 seinän aikana musiikkiin tulee tauko, älä välitä siitä vaan jatka tanssia. 


