
Work From Home (WFH)
Choreograaf : Guyton Mundy, Roy Hadisubroto, Fred Whitehouse
Soort Dans : 1 wall phrased line dance
Niveau : Advanced
Tellen : deel A 32, deel B 32, deel C 16, deel D 64
Info : Intro 16 tellen
Dansvolgorde : AA, BC, AA, BC, D, BCC, A6
Muziek : "Work From Home" by 5th Harmony (album: Mastermix Pro Disc 190)

Voor een juiste interpretatie van de handbewegingen
raden wij u aan de video te raadplegen:
www.youtube.com/watch?v=B4BCmFARA3g

DEEL A
Side, ¼ Pivot, Back, Back, Out, Body Roll, Snap,
Hold, Side, Side
1 RV stap opzij
2 R+L ¼ draai linksom
& LV stap achter
3 RV stap achter
4 LV stap opzij
5& bodyroll naar beneden
6 wijs met R vinger rechts
7 rust
8 RV stap opzij
& LV stap opzij

Side, Sailor With Level change, Drop, Side, ¼, ½,
Coaster With Flick, Knee Twist, Step With Arm
Hit
1 RV grote stap opzij
2 LV kruis achter
& RV stap naast en buig knieën
3 LV stap opzij, kom omhoog
4 R+L buig knieën
& duw lichaam rechts
5 LV ¼ linksom, stap voor
6 RV ½ linksom, stap achter
& LV stap achter
7 RV stap naast
8 LV stap voor en flick RV opzij
& RV hitch, draai R voet naar binnen
1 RV stap rechts voor, beide armen voor de

borst, R arm boven en begin L hand in
een cirkel rechtsom naar beneden te
draaien en R hand naar boven in een
cirkel rechtsom

Arm Circle, Point, Pull, Point, Hand Raise With
Pull In, Down Snap, Side Together Side
2 voltooi de handcirkels t/m L hand boven
3 wijs R vinger voor
& trek R arm terug onder L arm
4-5 wijs R hand voor, naar boven en weer

naar beneden voor het gezicht en langs
het lichaam

6 knip R vingers rechts onder
7 rust
8 LV stap opzij
& RV sluit
1 LV stap opzij

Side, Side, Side, Together With Hitch, Step, Hold,
Back On Diagonal x2, Back On Diagonal With
Double Hitch And Arm Pumps
2 RV stap opzij
3 LV stap opzij
& RV stap opzij
4 LV sluit en hitch RV
& RV stap rechts voor
5 rust
6 LV stap links achter
7 RV stap links achter
8 LV hop achter en hitch RV en duw handen

naar boven
& LV hop achter en hitch RV en duw handen

naar boven

DEEL B
Shovel Digs, Sailor, Head Turn, Cross Arms
1 RV stap opzij en doe alsof je een schop

vasthoudt en een kuil graaft, R hand
lager dan L hand

2 til armen iets op
3 til armen iets op
4 til armen iets op
2-4: schoksgewijs
5 LV kruis achter
& RV stap naast
6 LV stap opzij
7 breng wijs- en middelvinger van de

R hand op de kin en kijk links
8 kruis R arm voor de borst
& kruis L arm voor de borst

Bounces With ¼, Back Walks x2, ¼, ¼ With Cross
1-4 duw L schouder 4x omlaag en draai

daarbij ¼ rechtsom
5 RV stap achter
6 LV stap achter
7 RV ¼ rechtsom, stap opzij
8 LV kruis over

naar blad 2



blad 2 - 'Work From Home'

Shovel Digs, Sailor, Head Turn, Cross Arms
1 RV stap opzij en doe alsof je een schop

vasthoudt en een kuil graaft, R hand
lager dan L hand

2 til armen iets op
3 til armen iets op
4 til armen iets op
2-4: schoksgewijs
5 LV kruis achter
& RV stap naast
6 LV stap opzij
7 breng wijs- en middelvinger van de

R hand op de kin en kijk links
8 kruis R arm voor de borst
& kruis L arm voor de borst

Bounces With ¼, Back Walks x2, ¼, ¼ With Cross
1-4 duw L schouder 4x omlaag en draai

daarbij ¼ rechtsom
5 RV stap achter
6 LV stap achter
7 RV ¼ rechtsom, stap opzij
8 LV kruis over

DEEL C
Side, Touch, Side, Touch, Side Together Side,
Touch, Step Side, Body Hits
1 RV stap opzij
& LV tik naast
2 LV stap opzij
& RV tik naast
3 RV stap opzij
& LV sluit
4 RV stap opzij
& LV tik naast
5-8 LV stap opzij met bodyroll, eindig gew. RV
& LV tik naast

Side, Touch, Side, Touch, Side Together Side,
Touch, Step Side, Body Hits
1 LV stap opzij
& RV tik naast
2 RV stap opzij
& LV tik naast
3 LV stap opzij
& RV sluit
4 LV stap opzij
& RV tik naast
5-8 RV stap opzij met bodyroll, eindig gew. LV
& RV tik naast

DEEL D
Leg Swing with Arm Hits, Step With Arm Hits x2,
Body Drop With Reach Down, Heel Toe Heel
Walk In, Clap With Raise, Hold, Clap, Clap
& RV draai been iets achter, breng armen

omhoog met gebogen ellenbogen
1 RV zet neer en gooi handen omlaag
& LV draai been achter, armen weer omhoog

met gebogen ellenbogen
2 LV zet neer, armen omlaag met vuisten voor

L dij
3 verplaats handen voor R knie
4 RV draai tenen naar binnen
& RV draai hak naar binnen
5 RV draai tenen naar binnen, handen blijven

voor R knie
6 RV stap voor, kom omhoog op bal voeten en

klap
7 R+L zet voeten neer
8 klap
& klap, gewicht LV

Walk, Walk, Hop Back With Kick Ball Step,
¼ With Sways, ¼
1 RV stap voor
2 LV stap voor, knie gebogen, duw R hand

omlaag
3 LV hop achter en kick RV voor
& RV stap op bal voet naast
4 LV stap voor
5 RV ¼ rechtsom, stap opzij, heupen rechts
6 heupen links
7 RV stap opzij
& LV sluit
8 RV ¼ rechtsom, stap voor en begin een

¾ draai rechtsom

¾, Out, Out, Body Roll or Pops, Ball Cross, Side,
Together, ¼ With Sweep And Hand Hits, Cross
1 RV maak ¾ draai rechtsom af op bal voet
& LV stap opzij
2 RV stap opzij
& bodyroll omlaag
3 bodyroll omlaag met knieën iets

gebogen en leun achterover
& duw schouders voor
4 duw schouders voor
& LV stap op bal voet naast
5 RV kruis over
6 LV stap opzij
& RV sluit
7 LV ¼ linksom, stap voor, sweep RV voor en

wijs R vinger vooruit omlaag
8 RV kruis over, 3 vingers omhoog
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blad 3 - 'Work From Home'

Back Side Cross (x2), Kick Hook, Kick Ball, Kick
Hook, Kick Ball
1 LV stap achter
7 RV stap achter
2 LV kruis over
3 RV stap achter
& LV stap achter
4 RV kruis over
& LV zwaai iets achter
5 LV kick voor
& LV hook voor
6 LV kick voor
& LV stap op de plaats en zwaai RV iets achter
7 RV kick voor
& RV hook voor
8 RV kick voor
& RV stap op de plaats en zwaai LV achter

Slow Step, Heel Pop, Toe Swivel, ¼ Pivot, Snap,
Hold, Ball Cross
1 LV hef knie op
2 LV stap voor
& LV draai tenen naar binnen
3 LV draai terug
& LV hak omhoog
4 LV zet hak neer
5 R+L ¼ rechtsom op hakken
6 knip R vingers rechts boven
7 rust
& LV stap op bal voet naast
8 RV kruis over

Touch And Touch, ¼, Chase turn, Back With
Drag, Arm Hits With Kick
1 LV tik opzij
& LV tik naast
2 LV ¼ linksom, stap voor
4 RV stap voor
& R+L ½ draai linksom
4 RV ½ linksom, stap achter
5 LV grote stap achter
6 RV sleep bij
7 tik R hand op L schouder en L hand op

R schouder
& tik L hand op L schouder en R hand op

R schouder
8 RV stap achter, duw beide handen voor en

kick LV voor

Arm Wave, Box Tut, Hand Smack
1-2 beweeg L arm met slangenbeweging van

links naar rechts voor de borst
3 L hand gebogen onder de kin met de rug

tegen R wang
& R hand met vingertoppen er tegenaan en

draai beide handen ¼ rechtsom
4 draai handen omlaag naar R heup,

vingertoppen gesloten, L hand met palm
rechts, R palm wijst naar boven

& handen naar L heup, L hand palm
omhoog, R palm wijst links

5 draai handen naar L zijde kin, R palm
naar buiten, L palm omlaag

& draai R palm omlaag onder de kin en L
palm rechts

6 R hand opzij
& R hand terug, palmen tegen elkaar
7 breng handen iets omlaag voor de borst

en draai ze met de vingers naar voor
& R hand opzij
8 R hand terug, sla handen samen en hitch

RV

Walk Around, Body Roll or Pop
1 RV kruis over
2 LV ¼ linksom, stap voor
3 RV ¼ linksom, stap voor
4 LV ¼ linksom, stap voor
5 RV ¼ linksom, stap opzij
6-8 bodyroll


