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32 takter 4 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Kim Ray (September 2019).

Musikk: Lost In The Middle Of Nowhere (Spanish Mix) - Kane Brown.
CD: Kane Brown - Experiment (2019).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (5 sekunder).
Motion: Cuban Motion (Samba styling).
Tempo: 86 BPM.

SOD: Speed of Dance; 
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=iVCLjY7TZ44&feature=emb_logo

1 - 9 Side, Cha Cha in place twice, Rocking Chair, Step, Cross, Together, Turn.
1 Step høyre til høyre side (1). 12:00

2& Step venstre inntil høyre (2), Step høyre inntil venstre (&).
3 Step venstre til venstre side (3).

4& Step høyre inntil venstre (4), Step venstre inntil høyre (&).
5& Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
6& Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
7 Step fram på høyre (7).

8& Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (8), Step høyre inntil venstre (&). 01:30
1 Snu 90 grader mot venstre (1). 10:30

10 - 16 Fallaway, Cross Rock, Side, Cross, Side, Back Rock.
2& Step høyre i kryss over venstre (2), Step venstre til venstre side (&). 12:00
3 Step høyre diagonalt bak i kryss bak venstre (3). 01:30

4& Step bak på venstre (4), Snu 1/8 turn mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 03:00
5& Step venstre i kryss over høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
6 Step venstre til venstre side (6).

&7 Step høyre i kryss over venstre (&), Step venstre langt til venstre side (7).
8& Step bak på høyre (8), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).

Restart: Restart herfra på vegg nr. 3 & 6. Du vil face henholdsvis kl. 9:00 og 6:00.

17 - 24 Side, Behind, Side, Forward & Hitch, Cross, Side, Back & Hitch, Coaster Step, Step, 1/2 turn.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2).
&3 Step høyre til høyre side (&), Step fram på venstre og Hitch samtidig høyre kne opp (3).
4& Step høyre i kryss over venstre (4), Step venstre til venstre side (&).
5 Step bak på høyre og Hitch venstre kne (5).

6&7 Step bak på venstre (6), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (7).
8& Step fram på høyre (8), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (&). 09:00

25 - 32 Rock Step, And Rock Step, And Step, 1/2 turn, Run around full circle.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
& Step høyre inntil venstre (&).

3,4 Step fram på venstre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
& Step venstre inntil høyre (&).

5,6 Step fram på høyre (5), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (6).
7&,8& Snu 360 grader mot venstre ved å løpe rundt i en liten sirkel mot venstre (h,v,h,v) (7&8&). 09:00

Alt. Jazz Box with Cross on the last counts: 7&8&
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