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Yoga hver dag på juleskemaet 
Højtiden er over os. Sammen med lærerne har vi lagt et velafrundet og “julet” 
skema med mange af de regulære klasser samt lidt til tiden omkring jul og nytår. 
Flere traditioner allerede: Jack underviser sin “Make space” klasse den 24/12 kl. 10. 
For at samle ind til Jesu Små Søstres arbejde på Vesterbro igen i år guider Jack 
også en to timers klasse 25/12  kl. 14 med genopbyggende stillinger, “restoratives” 
– så kom og vær julegavmild og forkæl dig selv på samme tid. Sisse Siegumfeldt 
holder sin berømte New Year’s Disco Vinyasa den 31/12 kl. 10 – spejlkuglen er 
blevet pudset. Vi er glade for at kunne byde Tanya Markul velkommen på skemaet 
som vikar for Mikko, men hun lader dig også svede det gamle år ud 30/12 kl. 17. 
Sluttelig sig velkommen til 2012 med Jack 1/1 kl. 16. Skemaet er klar på Yoganet. 

Smugkig på 2012 skemaet 
Sammen med en voksende skare af elever er vi henrykte over at Cristiaana Marie 
Saint tilføjer fredag kl. 17 til sit kraftfulde ”Vinyasa Flow” på YC. Hold øje med Sisse 
Siegumfeldt som kommer tilbage fra februar i ”prime time” onsdag aften! Og søndag 
eftermiddag kl. 16:30 er vi stolte over at kunne byde velkommen til Kundalini Yoga 
med Pia Saranpreet Kaur her i Danmark og på YC!  Vi har travlt med at få de sidste 
brikker på skemaet januar til april til at falde på plads, og det er altid vores ønske at 
tilbyde dig et fint varieret og farverigt mix på ugeskemaet. En dag har du brug for en 
mere stille praksis; og en anden gang mere lyst til at sparke r... Rækken af 
workshops i weekenden er unik i byen med flere valg end nogensinde. Se dem . 

I køkkenregionen 
At udforske vegetarmad og se de smilende kunder holder Jack i køkkenet! Den 
blinde brunch var fornøjelig og et succesfuldt eksperiment med de andre sanser og 
inspirerede til den forsatte dialog om ”mindfully eating well” som er en yderst vigtig 
del af Jack’s Food & Yoga vision. Se de dejligt grønne timer på ugeskemaet med 
de næste datoer og workshops med mad nedenfor. Læg specielt mærke til “Happy 
meal” 16/12 kl. 18:45 enten som et hjerteligt farvel til Sarah Reis’ efter hendes 
sidste ugeklasse eller efter at have nydt Lone Kristensens ekstra fredagsklasse. 

Vær god ved nogen  
Gavekort fra 225 kr. er til salg online på Yoganet året rundt nedenunder klippe-
kortene. Gavekortene kan bruges til klasser, workshops og måltider. Du får 
gavekortet som et pdf-dokument på mail, så du kan printe det eller maile det til den 
heldige modtager på det rette tidspunkt. Du kan også klippe ekstra på dit eget 
klippekort og sprede glæde ved at tage en ven/veninde med på YC til yoga/mad.  

I den månedlige lodtrækning er der godt nyt til… 
Adrian S, Rikke B, Conny-Louise P, Claudia K, som har vundet et måltid 11/12, 
16/12 eller 18/12. Vinderne har fået besked. 

Og glem ikke at forkæle dig selv…  
Vi har skabt stedet til dig! Udover de faste klasse og workshops er du velkommen til 
at forhøre dig på mail/telefon nedenfor eller direkte til din favoritlærer om en 
privattime for at gå i dybden. Overvej også fx polterabend, virksomhedsklasser og 
team building, som endda kan kombineres med et grønt måltid (max 24 personer).  
Vi er glade for at kunne fortælle at Ulla Elena Nielsen giver Jin Shin Jyutsu 
behandlinger i Studio 2. Kontakt hende på mail/telefon – se hjemmesiden/Yoganet.   
 
Vi sender Jer de allerbedste ønsker til højtiden, 
glade hilsner fra Jack & Peter                  … og alle lærerne ! 
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YOGA WORKSHOPS 
 

Lørdag 10. december 10:00-14:30 (tilmelding før 8/12 inkl. mad) 
Dynamic Yoga workshop: Fundament og Fryd 

med Birgitte Gorm Hansen. 5 klip inklusive julefrokost 
 

Lørdag 17. december 10-12 
   How to handle knee problems during yoga practice (ENG) 

med Thomas Humpert.  2 klip 
 

Lørdag 7. januar  10:00-16:30 
Lørdag 14. januar 10:00-16:30 
Lørdag 21. januar 10:00-16:30 

Dynamic Yoga workshops: Introduktion 1+2+3 
med Birgitte Gorm Hansen. 5 klip per gang (14 for alle 3)  

 

Mandage uge 02-09 10:00-11:30 
”Yoga with your Baby” (ENG) 

med Maria Allingham. 975 kr for 8 ugers efterfødselskursus. 
 

Onsdage uge 02-09 18:15-19:45/21:15 YOJO Gravid (DK)  
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

1600 kr for 8 ugers førfødselskursus. 
 

Mandage uge 03-09 12:00-14:30 YOJO Baby (DK)  
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

1300 kr for 6 ugers efterfødselskursus. 
 

Lørdag 28. januar 08:30-12:30 
Shadow Yoga workshop: Gå dybere i din praksis 

med Maria Høy. 4 klip.  
 

Lørdag 28. januar 10-12 
”Why and how to start a personal practice” (ENG) 

med Thomas Humpert. 2 klip. 
 

Lørdag 28. januar 13-17 
”To Age, With Grace”. A seminar on the art of aging (ENG) 

med Cristiaana Marie Saint. 385 kr inklusive chai & kage.  
 

Lørdag 4. februar 10-16 
Yoga er en leg - At undervise i børneyoga (DK) 

med Sisse Siegumfeldt. 875 kr inklusive frokost 
 

Søndag 5. februar 16:30-18:30 
”Intro to Ashtanga Mysore classes” (ENG) 

med Johanna Chemnitz (Berlin)    2 klip 
Johanna vil guide Mysore klasser mange hverdage 7:30-9:00 i de følgende tre uger. 

 
(ENG) = på engelsk      (DK)= kun på dansk 
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