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Dynamiske begyndelser 
Dette sæsonskema er fyldt med spændende ændringer! Fyld din kalender med 
Maria Høy og Shadow Yoga to gange om onsdagen med klasser for begyndere 
hhv. øvede. Cristiaana Marie Saint leder sit kraftfulde Vinyasa Flow ikke bare 
tirsdag aften men nu også om fredagen. Mens Mikko Seppinen er i Indien byder vi 
med åbne arme velkommen til Tanya Markul på mandagens begynder- og 
torsdagens Ashtanga-aftentime som vikar. Tanya inviterer dig også i denne måned 
til en Ashtanga-klasse mange fredagseftermiddage og nogle søndagsformiddage. 
Deltag også på hendes svedige og sjove Vinyasa-time lørdag formiddag. Maria 
Allingham og hendes elever holder af den sene onsdags-Vinyasa. Sluttelig er vi 
glade for at Natascha Hardt tilføjer en “prime time” Vinyasa klasse om onsdagen. 
På toppen af den dynamiske yoga kransekage kan du se frem til Johanna Chemnitz 
på besøg med Ashtanga Mysore workshop og mange morgenklasser 6/2 til 24/2. 

Blåt er også godt 
Lone Kristensen’s tre Iyengar klasser har slået stærke rødder på YC! Deltag 
mandag eftermiddag (begyndere) og aften (let øvede) samt torsdag aften (øvede). I 
januar er Thomas Humpert vikar, mens Lone også dygtiggør sig i Indien. Bemærk 
hendes ekstra månedlige fredagsklasse. Endnu en Iyengar-begyndertime torsdag 
eftermiddag bliver undervist af Thomas dog med Claus Sørensen som vikar i denne 
måned. Jack Davis fortsætter mandeholdet og sine Hatha-morgenklasser tirsdag og 
torsdag men nu 7:15 til 8:30 så du kan nå på arbejde. Jack har også tirsdag kl. 19. 
Onsdag morgen finder du Ninafria Grundtvig der arbejder med chakras. Ulla Elena 
Nielsen fortsætter med to klasser midt på ugen sen eftermiddag og morgen. 
Endvidere har Thomas eller Jack den stadigt mere populære lørdagstime kl. 14. 

Sæsonens mad 
Jack har haft travlt med at planlægge datoerne for de næste fire måneders måltider. 
Bemærk den nye sene månedlige mandagsmiddag efter Thomas & Dittes timer 
allerede 9/1 20:45. Fredagenes middag 18:45 og søndagsbrunch 11:45 er allerede 
klassikere som en hyggelig og kulinarisk oplevelse. Se alle måltider inkl. dem ifm. 
workshops på www.yogacentralen.dk under Mad og på den nye opslagstavle. Se 
endvidere lækre madfotos på www.facebook.com/yogacentralen.  

Heldige vindere 
De glade vindere af et måltid i den månedlige lodtrækning er Anders T, Jane B, 
Carina H, Cornelia B (igen!), Jane M, and Tina Louise P, som har fået besked.  

Velkommen til Kundalini Yoga… 
Vi er glade endelig på YC at tilbyde ægte Kundalini yoga med Pia Saranpreet Kaur. 
Læs mere på hjemmesiden og deltag på begyndertimen søndage kl. 16. Også i den 
gule Hatha Yoga kategori starter Jenni Saunte søndagen før brunch. Laura Bach 
Skou fortsætter mandag morgen, og Boaz Barkan med sine to klasser tirsdag 
morgen og eftermiddag. Ditte B Nielsens blide Hatha-klasse mandag aften er altid 
indbydende. Alice Martucci har skubbet sin tirsdags-klasse til 15:30 for at give bedre 
mulighed for dem, der har tidligt fri. Natascha tilføjer en blid hatha onsdag morgen. 
Bente Ramsing fortsætter trofast nu med assisterende tegnsprogstolk søndage ved 
middagstid med en yogaklasse for alle inklusive syns- og høre-hæmmede.  

Prenatal, postnatal, and Pranayama  
Byens bedste før- og efterfødselskurser gennemføres på YC af jordemoder Anne 
Ruby og med yogainstruktion af Maria Allingham. Maria kører også “Yoga with your 
baby” på engelsk. Se nedenfor. Thomas står nu for tirdagens lilla Pranayama-time. 

Vi ønsker dig et velsignet nytår 2012. 
Glade hilsner, Jack & Peter                  … og alle lærerne ! 



YOGA WORKSHOPS 
 
 

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 efterfødselsyoga på engelsk. 
 

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 på dansk. 
 

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

med Maria Høy. 4 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 9-16 
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 6/2 til 24/2 

 
Lørdag 11. february 10-12 

Why and how to start a personal practice (ENG) 
with Thomas Humpert. 2 klip. 

 
Lørdag 11. februar 14-16 

Introduction to Kundalini Yoga Workshop (ENG) 
med Pia Saranpreet Kaur. 2 klip. 

 
Se alle og også senere workshops på hjemmesiden. 

 
 

(ENG) = på engelsk      (DK) = på Dansk 
 

Yogacentralen  •  Allégade 25A  •  DK-2000 Frederiksberg  •  Danmark 
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