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Glade “Velkommen tilbage”…  
Lone Kristensen er tilbage og ganske opladet efter hendes månedlange ophold ved 
kilden for Iyengar Yoga i Pune, Indien. Vi er taknemmelige for at Thomas Humpert 
har haft så travlt med at vikariere for hende. Han fortsætter nu med to nye egne 
klasser torsdage og fredage. En anden glædelig nyhed er at Mette Vulpius er 
tilbage sund og bedre end nogensinde! Hun vender tilbage til tirsdagene kl. 19:00, 
og tilføjer en Senior/Blid klasse tirsdage kl. 15:15 fra marts af. I midten af februar 
siger vi også velkommen tilbage til Mikko Seppinen fra studierne i Mysore, Indien. 
YC siger tak til Tanya Markul for at have passet så godt på Mikko’s klasser. Vi er 
yderst glade for at hun nu har sine egne fre-lør-søndag Ashtanga og ”Sweaty/Light 
Vinyasa” timer. Mikko tilføjer et nyt interessant koncept søndage kl. 18:00. Læs om 
“Let Go!” på opslagstavlen og på holdet på Yoganet med start 19. februar. Vores 
sidste hurra har vi gemt til Sisse Siegumfeldt! Hun er tilbage onsdage kl. 18:15 den 
22. februar og ugentligt fra 14/3! Hjerteligt velkommen hjem til alle! 

Nytårsfortsætter… tik tak  
Vi er begejstrede for at stadig flere og flere glade yogasøgende dukker op på 
trappen til YC! Husk dog også at bruge alle dine klip. Snart vil Yoganet rense ud i 
udløbne klip igen fra systemet. Hvis du har ti klip eller mere stående, så udløber de 
ikke. Når du kommer under ti eller fx bare køber 3 eller 4 klip, så gælder der en tre 
måneders udløbsfrist. Du kan altid stoppe uret ved at fylde op til mindst ti klip igen. 
Så book nu eller fyld op, og planlæg din yogaudøvelse blandt denne sæsons 
mange fremragende klasser og weekendworkshops i alle stilarter. Eller invitér en 
ven med til et af Jacks måltider, hvis du har klip tæt på udløb: 

 “Please sir. May I have some more?’’  
Mad, fantastisk mad! De skemalagte middage mandag 6/2 (efter Dittes og Lones) 
og fredag 17/2 (efter Lones og Cristiaanas) bliver en rigtig glad oplevelse ved 
bordet! Book nu, antal pladser er begrænset. Du kan også se frem til en særlig 
separat fastelavnsfrokost 19/2 efter Dittes dejlige ”Restorative” Workshop og 26/2 
efter timen for World Yoga Day (se nedenfor). Husk altid at booke mindst 36 timer i 
forvejen for at sikre dig en plads ved de hyggelige borde sammen med andre 
yogaelever, madglade vegetarer og andre venner af huset. Se menuen en uge før. 

Anden årlige World Yoga Day på YC: 26/2 
Dette er et fint initiativ med global velgørenhed! YC donerer lokalet og to lærere 
deres tid og evner til en spændende to-delt klasse hvor de indsamlede kontanter går 
til “Reporters Without Borders”. Pia Saranpreet Kaur guider en times Kundalini Yoga 
fra 11-12 hvorefter Tanya Markul tager over med en ”Light Vinyasa” fra 12-13. Alle 
kan være med. Læs mere på www.worldyogaday.net. Kom, deltag og vær generøs 
til gavn for arbejdet, der gavner os alle. Tilmelding gratis. Frokost 1 klip kl. 13:15. 

Mere held… 
Et måltid på YC i februar eller marts er vundet af følgende abonnenter på nyheds-
brevet: Janni L, Jesper B, Kristina A O, Lene vS, Tina L, and Nina D. Nyd det! 

Internationale stjerner kredser om YC 
Johanna Chemnitz (Berlin) er tilbage med en Mysore Ashtanga Workshop søndag 5. 
Februar efterfulgt af i alt 12 dejlige morgen-Mysore-klasser (Se de andre datoer 
nedenfor). Ori Flomin (New York) er på besøg med fem ”cool” Vinyasa mini-
workshops 12+14+17+18+24/3. Sabine Kühner (Pune+Todtmoos) og Kerry Reinking 
(Amsterdam) returnerer med Iyengar workshops i weekenderne 20-22/4 og 8-10/6. 
Gå ikke glip af Janet MacLeod (San Francisco) til en Iyengar workshop for lærere og 
øvede 17/8 (om dagen) og endnu en fantastisk weekendworkshop 17-19/8 for alle. 
 
Glade hilsner, Jack & Peter                  … og alle lærerne ! 



YOGA WORKSHOPS 
 

 

Lørdag 4. februar 9-16 inkl. frokost 
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) 
med Thomas Humpert. 2 klip. 

 
Lørdag 11. februar 14-16 

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

 
4 onsdage fra 15. februar til 7. marts 18:15-19:45  

Prenatal Yoga (ENG) 
med Maria Allingham. 495 kr. for førfødselsyoga på engelsk. 

 
Lørdag 18. februar 10:00-16:30 inkl. frokost 

Rundt om Iyengar Yoga workshop m/ inspiration fra Pune 
med Lone Kristensen. 6 klip inkl. frokost fra Jack Davis. 

 
 Søndag 19. Februar 9:30-12:30. 

Restorative Yoga Workshop (DK) 
med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 punches. 

Fastelavsfrokost kl. 12:45 til 2 klip mere. Separat tilmelding.. 
 

 Lørdag 25. februar 9:30-12:30 
Iyengar Yoga Workshop: Bagoverbøjninger for alle 

    med Mette Vulpius. 3 klip. 
 

Lørdag 3. marts 10:00-12:30 
Iyengar Yoga Workshop: “Forårsklar!” 

med Ulla Elena Nielsen. 2 klip 

 
Lørdag 10. marts 10:00-11:30 / 12:00-13:30 

Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK) 
     med Sisse Siegumfeldt     250 kr   

 
Se alle og også de mange senere workshops på hjemmesiden. 

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