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YC og lærerne er klar 
Efter en dejlig sommer, og Den Store Oversvømmelse til trods, er YC og alle 
lærerne tilbage og alt er bedre end før. Nyd de ugentlige Hatha-yogaklasser (Gul) 
med Alice, Bente, Boas – nu to tirsdagsklasser, Ditte, Jenni, Natascha og Stina. 
I Iyengar genren (Blå) har vi Jack – nu lørdag kl. 14, Lone, Mette – ny 
tirsdagsklasse, Ninafria Grundtvig – først med introduktionsworkshops til Tara Yoga 
og til september en ugentlig klasse – og Ulla. I de dynamiske yogatyper (Rød) 
byder Birgitte, Maria, Sarah og Mikko dig velkommen tilbage. Lilla farve tilbyder de 
populære YOJO Gravid og Baby forløb (starter uge 34 og 43), Jacks ny 
Genopbyggende Begynder-Pranayama klasse tirsdage kl. 17 og Stina’s Baby 
Chanting søndag eftermiddag. På efterårets skema er vi glade for, at Laura Bach og 
Mai Brøndsted også vil undervise ugentligt, og at Lars fortsætter meditationerne. 

Kommende workshops 
YC er stolt over at tilbyde et bredt udbud og fortræffelige muligheder at få gavn af, at 
lære af, og at komme dybere i din yogapraksis med mere tid til rådighed:  

 Lørdag 13. august 9-11: Introduction to Pranayama (ENG) med Jack Davis. 2 klip. 
 Fredag 19. august 10-16: Iyengar Yoga Workshop for teachers & serious students (ENG) 

med Janet MacLeod fra San Francisco. 7 klip. Se også www.jmacleodyoga.com 
 Fredag 19. august 19:00 til søndag 21. august 13.15: Iyengar Yoga Weekend Workshop 

med temaet “Deepening your practice” (ENG) med Janet MacLeod. 16 klip + frokoster. 
 Onsdage 24. + 31. august og 7. september 9-11: Introduktion til Tara Yoga 

med Ninafria Grundtvig. 2 klip per gang. Læs mere på www.tarayoga.dk 
 Lørdag 27. august 10.00-11.30 / 12.00-13.30 : Børne / Forældre Workshop 4-7 år 

& 8-12 år (DK) med Sisse Siegumfeldt. 250 kr for en voksen og et barn. 
 Lørdagene 3.+10.+17.+24. september 9:30-12:30: Fortsæt med Iyengar Yoga 

med Mette Vulpius. Der er frokost inkluderet 3. september. 1100 kr for alle fire eller 300-400 kr /stk. 
 Iyengar Yoga kursus med Lone Kristensen med fokus på skuldre og nakke. 

Otte mandage 17:00-18:30 fra 5. september til 24. oktober. 12 klip, og få løse pladser til to klip. 
 Introduction to Ashtanga Yoga course (ENG) med Mikko Seppinen. Fire mandage 17:00-18:30 

fra 5. september til 26. september. 395 kr. Gentages i oktober og november. 
 Fredage 8:30-10:00 fra 9. september til 16. december: Dynamic Yoga kursus 

“Gå dybere” (DK) med Birgitte Gorm Hansen. 1150 kr. 
 Lørdag 10. september 14:00-16:30: Partner-yogaworkshop med Sisse Siegumfeldt. 

4 klip for 2 personer. 
 Søndag 11. september 10-15: “Vitalitet og Restitution - healende kost og restorativ yoga” 

(DK) med diætist Mette Stentoft og yogalærer Ditte Bykærholm Nielsen. 600 kr. 

Se alle efterårets workshops på www.yogacentralen.dk. Planlæg dit yogaefterår. 

Så er der serveret.. på YC 
Jack serverer den allerførste middag efter Sarahs klasse 12. august og brunch 
søndag efter Jennis klasse 14. august (og også efter Ullas den 28.). Se de 
følgende fredagsaftener og søndag-brunches på Yoganet, hvor du også kan se 
hvad der bliver serveret en uge i forvejen. Tilmeldingsfristen til mad er 36 timer. 

Janet MacLeod   
Janet holder en super workshop fredag 19. august  10-16 for lærere og øvede elever 
med to spændende temaer: “108 back bends” og “The use of wall ropes”. Weekend-
workshoppen for alle løber fra fredag aften til søndag frokost. Snup en af de sidste 
pladser eller tilmeld dig de enkelte klasser, hvis du ikke kan være med til det hele. 

Den månedlige lodtrækning kan gøre dig mæt 
Seks abonnenter har vundet et måltid 12., 14., 26. eller 28. august (frit valg). 

YC club mødes i køkkenet 4. september kl. 19 
Medbring en ret/snack og del dine sommeryogaoplevelser med de andre. 

 
Glade hilsner fra Jack & Peter                  … og alle lærerne! 
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