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Påske-yoga-harer… i alle yogafarver… 
…kan hoppe rundt på YC hele påskeugen! Vi holder åbent hver dag og giver dig 
mulighed for at dyrke yoga med den sædvanlige fleksibilitet enten med den normale 
lærer eller en vikar for a give et velfortjent pusterum i slutningen af den travle 
vintersæson. Få klasser er aflyst, men Jack har tilføjet en Iyengar-klasse både 
skærtorsdag og langfredag kl. 14. Den sidste er en fast årlig tradition med fokus på 
indadvendte og genopbyggende / ”restorative” stillinger med megen afslapning. 
Påskesøndag efter de to kvikke morningsklasser med Nina Julie Sørensen og Tanya 
Markul er der en ganske særlig og lækker påskebrunch klar ved det store bord. Book! 

Workshops på vej 
De kommende workshops er listet nedenfor. Blandt al den dejlige yoga vil vi her 
specielt fremhæve Food & Yoga’s allerførste gæstekok Heather Haxo Phillips fra San 
Francisco. Heather vil holde et foredrag om grundtankerne i ‘raw food’ bevægelsen og 
desuden gennemføre to sjove, opbyggende & dejlige workshops i weekenden 11.-13. 
maj. Heather er ikke blot ganske venlig, men hun er også en vældig erfaren og meget 
vidende ekspert inden for ”raw food living” og ernæring. Hun formidler på bedste vis 
fordelene, har et super demonstrationstalent, og er selv et enestående eksempel på 
en ”raw food” livsstil og hvordan man kan passe den optimalt ind i dagligdagen. Hvis 
du tilmelder dig begge workshops (5+4 klip) er fredagens aftenforedrag inkluderet. For 
øvrigt er “Divine Desserts” workshoppen en perfekt morsdagsgave på selve dagen. 

MAD 
I aften (2/4) kan du nyde hjemmerullet vegetarsushi med venlig hjælp fra Jacks gode 
ven Manabu. Brunch søndag den 8. april kl. 11:45 vil helt klart være værd de to klip til 
påske med forårets overraskende godhed (og æg!) spredt på bordet. Fredag den 13. 
er helt sikkert et godt bud på at sidde ned efter yoga til en god gang spaghetti & frisk 
basilikum/tomatsauce kl. 18:45. Tirsdag den 17. april efter Mettes Iyengarklasse 
& Pias ”Way of the Warrior” vil køkkenet være fyldt med velsmagende glæde til en sen 
pizzaaften kl. 20:45! Book nu og som altid op til 36 timer før måltidet. Frokosten lørdag 
den 21. april bookes som inkluderet i Mettes fantastiske workshop med bagover-
bøjninger. Kig også snart efter måltidsdatoerne fra maj til august på hjemmesiden… 

Kerry Reinking (Amsterdam) 8-10 juni 
Reservér datoerne i din kalender til “The Summer Kick Off Workshop” fredag den 8. 
juni 19-21, lørdag den 9. juni 10-13 & 15-17 med frokost og søndag den 10. juni 10-13 
når Kerry besøger København igen til denne 3 dages Iyengar Yoga workshop. Der er 
ikke nogen bedre måde at uddybe din forståelse af Iyengar yoga og gøre din krop klar 
til sommeren ! På workshoppen kommer vi hele registeret igennem af stillinger: 
stående, forover- & bagoverbøjninger, drej, håndstand og omvendte. Kerrys 
undervisning er dynamisk med klare instruktioner, hårdt arbejde og en god dosis of 
humor! Du får 1 klips rabat hvis du tilmelder dig i april: 11 klip inklusive frokost. 

Flere og flere vindere 
Et måltid på YC i april eller maj er vundet af følgende nyhedsbrevsabonnenter: 
Toni M D, Malene S, Pela X, Rita H, Sanne N F, og Therese B. God appetit! 

YOJO = Yoga(lærer) og jordemoder i samarbejde 
At være gravid eller nybagt mor er en ganske særlig tid, der kræver endnu mere 
opmærksomhed til din krop. Før- og efterfødselsyoga bliver af gode grunde mere og 
mere populært. Du er velkommen i alle klasser (men huske at informere læreren), 
men forkæl dig selv ved at deltage på det enestående kursussamarbejde mellem 
jordemoder Anne Ruby og yogalærer Maria Allingham med YOJO Gravid & YOJO 
Baby. Maria har også pre-natal og post-natal klasser på engelsk. Se nedenfor. 
 
Glade hilsner, Jack & Peter…   og alle YC lærerne ! 



YOGA WORKSHOPS 

 
 

Lørdag 14. april 10:00-16:30 
Dynamic Yoga workshop: “Giv slip” 

med Birgitte Gorm Hansen. 6 klip. 
 

Mandage uge 16-24 13:30-15:00/16:30 YOJO Gravid (DK)  
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

1600 kr for 8 ugers førfødselskursus 16/4-11/6 (også et ons aften fra 9/5). 
 

Lørdag 21. april 09:30-16:00 inklusive frokost 
Iyengar Yoga Workshop: Bagoverbøjninger 
    med Mette Vulpius. 6 klip inkl. frokst fra Jack Davis.  

 

Lørdag 28. april 10:00-11:30 / 12:00-13:30 
Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK) 
     med Sisse Siegumfeldt     250 kr for et barn & en voksen 

 

Mandage i uge 18-24 12:00-14:30 YOJO Baby (DK)  
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

1300 kr for 6 ugers efterfødselskursus 30/4-11/6. 
 

Torsdage 11:30-13:30 fra 3. maj til 4. juni 
6 ugers Dynamic Yoga kursus: Sommerklar (DK)  
med Birgitte Gorm Hansen. 1200 kr inklusive materiale. 

 
St. Bededag fredag 4. maj 10:00-16:30 & lørdag 10-13 

Iyengar Yoga workshop 
med Lone Kristensen. 8 klip. 

 
Mandage uge 19-27 10:00-11:30 
”Yoga with your Baby” (ENG) 

med Maria Allingham. 975 kr for 8 ugers postnatal kursus 7/5-2/7. 
 

”Introduction to Raw Foods” (ENG) fredag 11. maj 18:30-20:00 
”Raw Foods Basics” (ENG) lørdag 12. maj 14:00-17:00 
”Divine Desserts” (ENG) søndag 13. maj 13:00-15:30 

med Heather Haxo Phillips. 2 / 5 / 4 klip (eller 9 for alle tre) 
 

Lørdag 12. maj 9:30-12:30 
Restorative Yoga Workshop (DK) 
med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip 

 
 

See alle og også senere workshops på hjemmesiden. 
 (ENG) = på engelsk      (DK) = kun på dansk 
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