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Midt i en fantastisk skemaperiode … 
Denne skemaperiode (januar-april) er vores mest udbyggede til dato, og mange nye 
yogaudøvere sammen med vores trofaste elever prøver det hele. Sisse Siegumfeldt er 
vendt tilbage med fuld styrke. Hun har med rette døbt sin nye time “HeartAss” Vinyasa, 
så forvent en hård workout onsdage kl. 18:15 ! Mette Vulpius starter sin Senior/Blide 
time tirsdage kl. 15:15. Jack samler en pæn flok til sin nye ryg-styrkende klasse (i lige 
uger, næste gang onsdag 7. marts kl. 20). Tanya Markul har tilføjet flere datoer så 
fredag kl. 17, lørdag og søndag kl. 10 er blevet til dejlige, faste dynamiske klasser. Og 
hvor var det super til Pias og Tanyas udsolgte World Yoga Day velgørenhedsklasse 
med en lige så velbesøgt frokost bagefter, som viste synergien mellem yoga og mad. 
Jack bliver for øvrigt portrætteret i næste uge i Copenhagen Post for at fortælle om YC. 

Hvor skal jeg starte ? 
Vi har et stort udvalg af lærere og stilarter i de ugentlige klasser og til workshops: 
noget for alle og tilgængeligt for alle. For nybegyndere og nyankomne er det værd at 
kigge nærmere på forslagene på www.yogacentralen.dk angående niveauer og 
yogatyper. Læs også om lærerne. Men allervigtigst: prøv de timer, der passer dig, og 
tal med lærerne og de andre elever. Workshops er en fantastisk måde at gå dybere, 
både hvis du er ny til yoga eller mere erfaren. Du er altid mere end velkommen til at 
snakke med og skrive til os. Vi holder meget af denne kommunikation med Jer. 
Måltiderne er også en god måde at dele erfaring og være del af YC. Lad os endelig 
vide hvilke klasser der mangler i følge din smag og tid, samt andre idéer og forslag. 

Forkæl din mave efter Savasana 
Flere og flere af Jer opdager, hvad der foregår efter mange klasser og ifm. workshops 
bag de materede Food & Yoga døre bagerst i Studio 1. Datoerne er lette at  finde på 
hjemmesiden (i marts er det den 2., 5., 11., 16., 17., 18. og læg også mærke til den 
særlige påske-brunch søndag den 8. april), og menuen lægges på Yoganet en uge i 
forvejen. Jack varierer måltidets nationalitet og ingredienser kreativt for at overraske og 
tilfredsstille dine smagsløg. Tag en ven/veninde med mandage, fredage og søndage, 
eller tal med Jack om private yoga- og madarrangementer som fx polterabend eller 
team-building. Vi har allerede haft mange internationale  yogagæstelærere, og nu kan 
vi byde velkommen til gæstekokken Heather Haxo Phillips (San Francisco), som 
afholder foredrag og to Raw Food workshops i weekenden 11. -13. maj. 

De fleksible klippekort på YC  
Vi har et fleksibelt og enkelt prissystem. Jo flere klip du køber af gangen, jo billigere 
bliver hver klasse. Du kan tilmed klippe for én person mere, og endnu vigtigere kan du 
bruge dit kort til de ugentlige klasser, workshops og måltider lige som du har lyst. Selv 
yogamåtte er inkluderet. Hvis du køber 100 klip er du typisk dækket med klasser to 
gange om ugen, et par måltider og en workhop eller to (for de klip, du ikke bruger i dine 
ferier mv.), så det virker som en slags årskort. Adskillige kunder har opdaget denne 
deal. Du styrer selv og kan fylde op når du vil for at undgå udløb når du er under 10 klip. 

Flere glade spisende… 
Nyhedsbrevabonnenterne Anne T., Carla B.U., Elisabeth K., Helene S. L., Natalie W. og 
Todd. C har vundet et YC måltid i marts eller april. Nyd det! 

Ori Flomin vender tilbage 
Ori Flomin (New York) er tilbage med fem seje Vinyasa mini-workshops 12/3+14/3+ 
17/3+18/3+24/3. Han vinder sørme prisen for kreative workshoptitler: “The essence of 
Vinyasa flow”, “Let’s Twist again”, “Hip, Hip, Hooray”, “Back (bend) into the Future” og 
sluttelig “The Binding challenge”. Vi er begejstrede for at have dette bid af ”the Big 
Apple”. Det harmonerer godt med den internationale stemning, vi får at vide at YC har. 
 
Glade hilsner, Jack & Peter…   og alle YC lærerne ! 



YOGA WORKSHOPS 
 

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

med Ulla Elena Nielsen. 2 klip 

 

Mandage uge 10-18 10:00-11:30 
“Yoga with your Baby” (ENG) 

med Maria Allingham. 975 kr for 8 ugers efterfødselskursus 5/3-30/4. 
 

Mandage uge 10-17 12:00-14:30 YOJO Baby (DK)  
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

1300 kr for 6 ugers førfødselskursus med 5/3-23/4. 
 

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 for 1 barn & 1 voksen   

 

  Man 12. marts 15:00-16:45 & ons 14. marts 14:30-16:15 
“The Essence of Vinyasa Flow” & “Let’s Twist Again” (ENG)  

       med Ori Flomin (New York) 2 klip per mini-workshop (9 for alle fem) 
 

Onsdage uge 11-18 18:15-19:45/21:15 YOJO Gravid (DK)  
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

1600 kr for 8 ugers førfødselskursus 14/3 to 2/5. 
 

Lørdag 17. marts  9:30-12:30 efterfulgt af frokost 
Tara Yoga Workshop om hjertecentret  

med Ninafria Grundtvig. 4 klip inkl. frokost fra Jack Davis 
 

     Lør 17. marts 11:00, Søn 18. 16:00 & Lør 24. 16:00 
                “Hip Hip Hooray”, ”Back (Bend) to the Future” & “The Binding Challenge” (ENG) 

       med Ori Flomin (New York) 2 klip per mini-workshop (9 for alle fem) 
 

Lørdag 24. marts 10-13 
Iyengar Yoga workshop 
med Lone Kristensen. 3 klip 

 

 Lørdag 31. marts 9:30-13:30 
Restorative Yoga Workshop under stress, angst og depression 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 4 klip. 
 

Lørdag 31. marts 14:00-16:30 
Partner yoga workshop 

med Sisse Siegumfeldt 4 klip for to 
  
 

Se alle og også de senere workshops på hjemmesiden. 
 (ENG) = in English      (DK)=in Danish only 

 
Yogacentralen  •  Allégade 25A  •  DK-2000 Frederiksberg  •  Danmark 
info@yogacentralen.dk  •  www.yogacentralen.dk  •  +45 31 52 77 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


