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Tak hele vejen rundt 
Alle på YC vil gerne sige tak til elever, lærerkolleger, venner, tilfredse kunder og 
glade spisende for at være med til at skabe en til stadighed voksende kreds af 
”godhed” centreret om og i forbindelse med yoga. Vi er virkelig taknemmelige og 
meget glade for hvad, der sker hver eneste dag på YC med din opbakning ! For 
anden måned i træk har vi slået rekord i antal besøgende. Det rimer med det meget 
varierede udbud, som giver dig de bedste muligheder i byen for at gå hos dine 
favoritlærere men også prøve andre lærere og yogaformer: blå for Iyengar, gul for 
hatha, rød for dynamiske stilarter, lilla for specialklasser som før- & efterfødsel, 
genopbyggende (restorative), pranayama, meditation som klasser og workshops. 

Skemanyt 
Byd Cristiaana Sabella velkommen ved at prøve hendes kraftfulde tirsdags-vinyasa, 
der giver dig glød kl. 19. Også goddag til Thomas Humpert på Iyengar-måtten på 
YC. Han og Jack underviser på skift de fleste lørdage kl.14. Og tilføj Ulla E.N. til 
listen, når du vil checke hvem der underviser Iyengar-klassen søndage kl. 10 
parallelt med Jenni Sauntes dejlige Hatha-klasse. I bad om det, og det kom på 
skemaet. En anden forespørgsel gør, at der nu er “Mom & Baby Yoga” med Maria 
Allingham på engelsk seks mandage kl. 9:30 fra 7/11 -- ”Tell your friends, please” ! 
Sluttelig er vi begejstrede for at Bente Ramsings søndagsklasse er blevet tildelt en 
tegnsprogstolk / taktil tolk for døve, døvblinde og hørehæmmede – i samarbejde 
med Døvania. Vi ønsker at gøre YC til det sted, hvor alle kan finde ind til ”den 
glæde, som altid findes”. Vi skal bare hver især finde en måde at komme derind… 

Mad 
Vi har bredt os ind i Studio 1 nu med plads til 24 spisende i alt. Se på hjemmesiden 
under Mad@YC vedr. de næste datoer og om prisen er 1 eller 2 klip. Tilmeld dig til 
”Blind Brunch” søndag 27/11. Jack lover en skæg smagning og forunderlig 
oplevelse! Ligeledes holder Birgitte G.H. 10/12 workshop efterfulgt af julefrokost. 

Yoganet  
Dine ”booking-hjælper” viser fluks dine tilmeldinger, når du logger på. Køb klip, køb 
gavekort, tilmeld dig, og afmeld dig dér, når du har behov derfor. Under “Kontokort 
tilmeldinger” kan du endda se alle bevægelser på dine klippekort: til- og afmeldinger, 
aflysninger, genopfyldninger etc. Husk at klippene udløber efter tre måneder med 
mindre du har over ti klip. Du kan købe 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, eller 100 af 
gangen -- jo flere jo billigere. Så hvis du ønsker ”et årskort” kan du fx købe 100 klip, 
som har den fordel at du kan klippe til klasser, workshops, mad og dobbelt, hvis du 
vil tage en ven/veninde med. Husk også at kigge på www.yogacentralen.dk for 
generel information og checke ind på YC på fx. Facebook, Gowalla eller Foursquare. 

Den månedlige lodtrækning stiller sulten… 
Hos Jesper B, Lise E, Mette HH, Tine F, Yvon B og Tinne B som har vundet et 
måltid tirsdag 15, 22, 29/11 kl. 20:45 eller søndag  27/11 kl. 11:45. Velbekomme ! 

Yoga woman filmen igen  
Vi bliver nødt til at vise den igen. Så mange har været kede af ikke at kunne se den 
sidst. Så sæt kryds i din kalender ved 4/12 kl. 19 og tilmeld dig på Yoganet. 

 
Glade hilsner, Jack & Peter                  … og alle lærerne ! 
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WORKSHOPS 
 

Lørdag 5. november 10-13 
“Rundt om Iyengar Yoga” 
med Lone Kristensen. 3 klip 

 

 Lørdag 5. november 10-14 
“Ind i Hjertet Workshop” -- Yoga & meditation 

med Johanne & Sisse Siegumfeldt.  375 kr 
 

Mandage uge 45-50: YOJO Baby med 
JOrdemoder Anne Ruby og YOgalærer Maria Allingham. 

1300 kr for 6 ugers kursus. 
 

Mandage uge 45-50: 
”Yoga with your Baby” (ENG) 

med Maria Allingham    750 kr for 6 ugers forløb. 
 

 Lørdag 12. november 10:00-12:30 
Iyengar Yoga Workshop om helende og energigivende 

bagoverbøjninger med Ulla Elena Nielsen. 2 klip 
 

   Lørdag 12. november & søndag 13. november 16-19 
”Basics of Ashtanga Yoga Workshop” (ENG) 

med Johanna Chemnitz (Berlin)    6 klip (10 inkl. Intensive) 

Mandag 14. november til fredag 18. november 8:00-09:30 
     Ashtanga Intensive (ENG) – 5 Mysore Style klasser 

med Johanna Chemnitz (Berlin)   1 klip/stk. 
 

Lørdag 19. november 9:30-12:30 
”Iyengar Yoga Workshop on Restoratives” (ENG) 

med Thomas Humpert 300 kr eller 3 klip. 

Lørdag 26. november 10:00-11:30 hhv. 12:00-13:30 
Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år 

     med Sisse Siegumfeldt.  250 kr for 1 voksen & 1 barn 

  Lørdag 3. december 9:30-12:30 
Restorativ yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip 
 

Lørdag 10. december 10:00-14:30 inkl. julefrokost  
Dynamic Yoga workshop: Fundament og Fryd 

med Birgitte Gorm Hansen. 5 klip 
 

Lørdag 17. december 10:00-11:30 
   ”How to handle knee problems during yoga practice” 

(ENG) med Thomas Humpert.  2 klip 
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