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Efterårets skema bliver endnu bedre 
Mens vi lagde de sidste brikker for efterårets skema har endnu flere gode lærere 
sluttet sig til YCs fællesskab. Byd velkommen til og lær en masse af Laura Bach 
Skou (Hatha mandag morgen), Maria Høy (med fyldte klasser fra starten af så nu 
allerede med en gang Shadow Yoga mere om onsdagen), Ninafria Grundtvig 
med Tara Yoga og sidst men ikke mindst Cristiaana Sabella med sin kraftfulde 
Vinyasa Flow om tirsdagen. Vi er også glade for at Mai Brøndsted er tilbage om 
torsdagen. Stina Madelaire viser sit talent ved at kombinere yoga med chanting i 
en ekstra søndagsklasse (Børn velkomne den første søndag i måneden). 

Workshops for dig 
Udover at have en af de mest alsidige skemaer i byen har vi også en fantastisk 
række af workshop i alle YCs farver:  

 Iyengar Yoga kursus med Lone Kristensen med fokus på skuldre og nakke. 
Otte mandage 17:00-18:30 fra 5. september til 24. oktober. Få enkeltpladser til to klip. 

 Fredage 8:30-10:00 fra 9. september til 16. december: Dynamic Yoga kursus 
“Gå dybere” (DK) med Birgitte Gorm Hansen. 1150 kr. EN PLADS TILBAGE ! 

 Lørdagene 10. + 17. + 24. september 9:30-12:30: Fortsæt med Iyengar Yoga 
med Mette Vulpius. 300 kr. per gang. Ta’ en, to eller alle tre ! 

 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. 

 Lørdag 1. oktober 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. 

 Lørdag 8. Oktober 09:30-12:30: “Balancér dig selv med Restorativ yoga 
- under stress, angst og depression” med Ditte Bykærholm Nielsen. 4 klip. 

 Lørdag 15. oktober 10.00-16.30: Dynamisk Yoga workshop: Spiraler 
med Birgitte Gorm Hansen. 5 klip. 

 Lørdag 22. oktober 10 -14: Shadow Yoga workshop: 
“Core strength” – Brug kernen rigtigt med Maria Høy. 4 klip. 

Se www.yogacentralen.dk for hele workshoplisten og tilmelding. Planlæg nu ! 

YC = ”Yummy Cooking”  
Begejstring for og i køkkenet markerer afslutningen af den sidste ombygningsfase og 
også YCs 1 års jubilæum. Vi har allerede i de sidste par uger nydt godt selskab af 
gamle og nye venner ved bordet og sunde og kreative menuer fredag til middag 
18:45 og søndag til brunch 11:45 samt ifm. tre workshops. Vi ser frem til en 
spændende og travlt tid dér også. Se datoerne på ugeskemaet for de kommende 
måltider, og menuen på Yoganet. 

Mandag den 19. september: vores gave til Jer !   
Vi fejrer vores 1. årsdag med følgende gratis klasser: Lauras Hatha, Mikkos 
Ashtanga, Lones Iyengar og Dittes Blide Hatha. Tilmeld dig NU for at få plads. 
Samme dag: ”Happy Birthday” til Janet MacLeod (San Franciso) som har lovet at 
komme tilbage 17. august 2012. Reservér allerede nu den weekend ! 

I månedens lodtrækning var der igen mad … 
Seks abonnenter vinder et gratis måltid 23/9, 25/9, 7/10 eller 9/10. Til lykke til 
Damian A, Cornelia B, Pernille S N, Tracey M, Karina L og Kira L. 

Verdenspremiere i YC Club den 2. oktober kl. 19 
Kom og se den splinternye film ”Yoga Woman” – www.yogawoman.tv. Alle er 
velkomne til at tage lidt spiseligt med, se filmen, og diskutere bagefter. Tilmeld dig ! 

 
 

Glade hilsner fra Jack & Peter                  … og alle lærerne ! 
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