
 
 

Flying Home 

Choreograaf : Gaye Teather & Adrian Helliker 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 32  Intro: 16 tellen 
BPM : 194 (2st) 
Muziek : Home To Aherlow by Nathan Carter 

R toe touches out-in-out, behind side cross, L 
toe touches out-in-out, ¼ turn L coaster step 
1. RV tik teen opzij 
& RV tik teen naast LV 
2. RV tik teen opzij 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV tik teen opzij 
& LV tik teen naast RV 
6. LV tik teen opzij 
7.   ¼ draai linksom, LV stap achter (9:00) 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

R fwd mambo, ½ turn L x2 (with claps), back 
rock & ¼ turn R, back rock & touch 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap achter 
3.   ½ draai linksom, LV stap voor 
&   klap (3:00) 
4.   ½ draai linksom, RV stap achter 
&   klap (9:00) 
 
5. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
6.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
7. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
8. RV tik teen naast LV (12:00) 

Optie: voor tel 3&4&  
LV stap achter, klap, RV stap achter, klap 

Modified rumba box with ¼ turn L, R fwd 
mambo, L coaster step 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3. LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor (9:00) 
 
5. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
6. RV stap achter 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fwd lock step, step, pivot ½ turn R, step, 
walk, clap, walk, clap, R kick ball cross 
1. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
2. RV stap voor 
3. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom, RV stap voor (3:00) 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
&   klap 
6. LV stap voor 
&   klap 
7. RV schop naar voor 
& RV sluit 
8. LV kruis over RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: in muur 5 dans je t/m tel 16 (tel 8 van het 2e 

blokje 12:00) en begin opnieuw 
 


