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Super sommerskema… 
Vi er stolte over det nye skema, der gælder fra 30/4. Mere end 40 varierede klasser, 
20 fantastiske lærere, talrige inspirerende workshops og ”happy meals” gør virkelig 
YC til et unikt sted på det københavnske yogalandkort: med rum skabt til at finde ind 
til “den glæde som altid findes” gennem yoga… og mad -- uden spektakler og 
snobberi. Vi har taget de allerfleste super klasser fra vinter/forårsskemaet og tilføjet 
nogle nye for at give dig flere valg. Mette Vulpius overtager Iyengar-timen torsdag kl. 
17:00, nu niveau 2-4. Måske har du mødt smilende Nina Julie Sørensen som vikar 
allerede; vi er glade for at hun følte sig hjemme på YC med det samme. Hun har nu 
egne Hatha and Hatha flow timer onsdag, torsdag og fredag. Sisse Siegumfeldt er  
Vinyasa mesteren: prøv hendes nye niveau 1-4 klasse om onsdagen kl. 18:15 ! 

‘Gazebo’ 
Flere spørger til kunsten på YC. Mens vi glædes over den fortsætte vækst i 
yogaaktiviteterne, er vi også glade for at kunne gøre YC til et særligt sted at være. I 
indgangsområdet har “Never close your heart” af Stine B Tranekjær budt os alle 
velkommen fra starten af som en påmindelse hver eneste dag om hvad vi kommer til 
YC for at gøre og tage med os ud i verden.  Den 5-delte grafiske opskrift på indisk 
dal (‘Linsesuppe’) af Jesper Aabille bor i køkkenet og viser os enkelthedens kunst. Vi 
synes bestemt at den nye kobberskulptur ”Gazebo” af vores ven Peter Bjørn Olsen 
er smuk, meget interessant og inspirerende placeret perfekt i Studio 2. 

Glæde ved spisebordet 
Efter en nylig weekend i Venedig har Jacks middage på det seneste været kæmpe 
Mama-Mia-hits. Se frem til ”Pizza Night” snart igen! Datoerne for måltider fra maj til 
august ligger på hjemmesiden under Mad. Planlæg og tag gerne en ven med. Fx 
den første mandag i måneden (7/5) kl. 20:45 efter Lone og Ditte, og den tredje 
tirsdag (15/5) også kl. 20:45 efter Mette og Pia. Vi ser meget frem til Raw Food 
foredraget og de to workshops 11.. til 13.. maj med gæstekok Heather Haxo Phillips. 
Kan man tænke sig en bedre elle sjovere morsdagsgave end at være til Raw Food  
workshoppen “Divine Desserts” sammen? Brunch vender tilbage søndag 20. maj kl. 
11:45 efter Ullas (vikar for Jenni) og Tanyas klasser. 

Tilmeld dig nu til Janet MacLeod med rabat 
Workshoptemaerne for Janet’s Iyengar workshops i august er netop lagt fast. Glæd 
dig. Fredag den 17. august 10-17 fortsætter hun traditionen med en dagworkshop for 
lærere og øvede elever (8 klip). Weekendworkshoppen løber fra samme fredag kl. 
18:30 til søndag ved middagstid og inkluderer frokost lørdag (17 klip). Her i maj kan 
du tilmelde dig weekendworkshoppen for 16 klip, eller begge workshops for 23 klip. 
Janet har en stor skare af trofaste elever verden over og en voksende anerkendelse 
her i Skandinavien af hendes ganske dejlige stil og suveræne undervisning. Vi er så 
heldige at hun besøger YC hvert år så langt væk fra. 

Til lykke og velbekomme 
Et YC måltid i maj eller juni er vundet af hver af følgende abonnenter: Liselotte J 
Agnieszka M, Anne-Lene S, Hanne Kirstine A, Josephine L and Therese J. 

De lilla klasser på skemaet 
Som du ved er skemaet farvekodet. Den lilla farve benyttes til specielle hold. De 
omfatter før-fødsels- og efter-fødsels-forløb ved Maria Allingham alene og i 
samarbejde med jordemoder Anne Ruby. På det nye skema fortsætter Thomas 
Humpert med at undervise Restoratives & Prananyama (Kunsten at trække vejret) 
tirsdage og Mikko Seppinen tilbyder sin “Let Go” koncepttime om søndagen, hvor du 
med glæde bliver udfordret til at holde stillingerne længere end sædvanligt. 
 
Glade hilsner, Jack & Peter…   og alle lærere på YC ! 



WORKSHOPS & KURSER 
 
 

Man 30. april og Tirs, Ons, Fre 1.+2.+4. maj  7:30-9:00 
Ashtanga Yoga  -- Mysore style classes (ENG) 

med gæstelærer Johanna Chemnitz (Berlin)    1 klip per klasse 
Johanna guider også Mysore klasser 7.+8.+9.+11. maj 7:00-8:30 og i juni/juli. 

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

Iyengar Yoga workshop 
med Lone Kristensen. 8 klip. Få pladser solgt separat til hver dag. 

 
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 klip for alle tre) 
 

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

 
Lørdag 19. maj 10-15 

Kundalini-Vinyasa Yoga Workshop (ENG)  
med Pia Saranpreet Kaur & Tanya Lee Markul. 

4 klip inkl. the & snacks – workshoppen er en fortsættelse af den succesfulde 
kombination og samarbejde fra den tætpakkede World Yoga Day i februar. 

 
Lørdag 26. maj 9-16 

“Yoga er en leg - At undervise i børneyoga” (DK) 
med Sisse Siegumfeldt. 875 kr inkl. frokost 

 
Lørdag 2. juni 10:00-11:30 / 12:00-13:30 

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

 
Fredag 8. juni  19:00 til søndag 10. juni 13:00 

“The summer kick-off” Iyengar Workshop (ENG) 
med Kerry Reinking (Amsterdam). 

12 klip inkl. frokost fra Jack Davis lørdag. Tilbud i april: 11 klip. 
Et par få pladser sælges separat til Fre, Lør og Lør+Søn. 

 
Se alle og de senere workshops på hjemmesiden. 

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