
 
 

Homegrown 

Choreograaf : Rachael McEnaney 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 32 
BPM : 105 
Muziek : Homegrown by Zac Brown Band 

Walks R-L, shuffle, step, ½ turn pivot,  
½ turn with back shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom 
7.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap achter 

¼ turn with step side, cross, side rock cross, sway L, sway R, chasse 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
2. LV kruis over RV 
3. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij & sway heupen links 
6. RV stap opzij & sway heupen rechts 
7. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
8. LV stap opzij 

Cross rock, chasse, cross, side,  
sailor with ½ turn L 
1. RV kruis over LV 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
4. RV stap opzij 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV stap opzij 
7.   ¼ draai linksom, LV kruis achter RV 
& RV stap naast LV 
8. LV stap voor 

Kick, back, heel, in place, step, ½ turn pivot, hitch, back, heel, in place, step, ¼ turn L 
1. RV schop naar voor 
& RV stap achter 
2. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
3. RV stap voor 
4.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
 
5. RV hef knie omhoog 
& RV stap achter 
6. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
7. RV stap voor 
8.   ¼ draai linksom, gewicht op LV 
 

Begin opnieuw 
 
Ending: De dans eindigt op tel 24, inplaats van sailor ¼ maak sailor ½ met gezicht naar 12:00. 


