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De røde ugentlige timer 
På det farvekodede ugeskema benytter vi farven Rød for alle de dynamiske 
yogaarter hvor lærerne praktiserer med forskelligt udtryk. Disse klasser er egnede 
for en mere aktiv praksis end de blå og gule hold (hvor man dog fint kan komme til at 
svede også). Mikko og Tanya underviser i ashtanga-traditionen tre gange om ugen 
plus Johanna på besøg igen fra Berlin i 3 uger her i juni (kl. 7:00 klasse, se nedenfor 
under Workshops). Maria, Sisse, Tanya og Laura guider Vinyasa hver på deres 
måde fem gange om ugen. Endvidere tilbyder Pia en unik dynamisk Kundalini-time. 

Yoga hver dag hele sommeren… 
Ifølge kalenderen er det sommer. Og sommerskemaet (indtil 26. august) med over 
40 klasser og kurser er i fuld gang. I ugerne 26-32 vil du se nogle klasser aflyst og 
andre med vikar mens lærere nyder ferie med deres kære. Check som altid Yoganet 
på nettet eller på din mobil for dine muligheder, og vær måske lidt eventyrlysten og 
prøv en anden lærer eller stilart end normalt. Kom og leg gennem sommeren! 

og nyd også Jacks mad 
Alle datoerne for måltider indtil udgangen af august ligger under ”Mad” på 
www.yogacentralen.dk. Kom og spis middag den første mandag i måneden kl. 
20:45, den tredje tirsdag ligeledes kl. 20:45 og en del fredage kl. 18:45. Husk også 
den lækre brunch visse søndage kl. 11:45. Der er desuden flere og flere workshops 
med enten frokost eller aftensmåltid inkluderet (se efter Food&Yoga logoet på listen 
nedenfor). Du kan glæde dig til nye og spændende smagsoplevelser i Jacks køkken, 
som bobler med kreativitet og eksperimenter. Nogen af Jer har allerede smagt 
”Kopenhagen Kombucha”, hjemmelavet kefir og seitan. “Velbekomme” ! 

Reglerne for udløb af klippekort er lempet  
Vi er glade for at kunne informere om at vi har forbedret konceptet. Kun når du køber 
mindre end eller kommer ned under fire klip på din Yoganet-konto (oprindeligt var 
det ti klip), udløber de efter tre måneder med mindre du fylder på igen (dvs. køber 
flere klip) eller bruger dem, -- hvilket naturligvis er vores ønske for dig. Udløbne klip 
går til taknemmelige elever, som har brug for yoga via YC Fonden. Flere og flere 
kunder køber for øvrigt (eller får deres arbejdsplads til at købe) det fordelagtige 100-
klips kort, som kan holde dig i gang med almindelige yogatimer, måltider og 
inspirerende workshops i lang tid. Yoganet kan fakturere din arbejdsplads direkte og 
som noget nyt endda elektronisk (EAN) for virksomheder i den offentlige sektor.  

Til lykke til flere glade spisende 
Et måltid på YC i juni eller juli er vundet af følgende abonnenter: Anders T, Athena 
CCJ, Elke H, Jerry H, Mette T og Vibe S. I har fået mail herom. 

Sommeren er velsignet med mange workshops 
Mange spørger “Hvad er forskellen på en workshop og en normal 75-90 minutters 
klasse ?”. Svaret er enkelt: tiden til at gå dybere og være i omgivelser, der kan lære 
kroppen og sindet at absorbere hele oplevelsen For slet ikke at nævne maden og 
det sociale samvær. Det bliver sandelig en super sommer for yogier, der er i byen. 
Netop som dette nyhedsbrev var ved at blive skrevet er mange nye workshopplaner 
gjort klar og til salg på Yoganet. Vi er taknemmelige for vores faste lærere og 
gæstelærerne (Kerry fra Amsterdam, Johanna fra Berlin, Ori fra New York og 
sluttelig Janet fra San Francisco 17-19. august). Gør dig selv den tjeneste og benyt 
lejligheden til at lære endnu mere. Tag flyers fra opslagstavlen, check listen med 
workshops her, på www.yogacentralen.dk og læs alle detaljerne på www.yoganet.dk 
under de enkelte datoer. Med et klippekort er workshoppene endnu mere 
overkommelige i pris. Workshops er for alle niveauer med mindre angivet i titlen. 
 
Glade hilsener, Jack & Peter…   og all lærerne på YC ! 



WORKSHOPS OG EXTRA 
 

Fredag 8. juni 19:00 til søndag 10. juni 13:00 
“The summer kick-off” Iyengar Workshop (ENG) 

med gæstelærer Kerry Reinking (Amsterdam). 
12 klip inkl. frokost lørdag. Tilmelding kun til Fre, Lør eller Lør+Søn også mulig. 

 
Man 11. juni og tirs, ons, fri 12+13+15. juni  7:00-8:30 

Ashtanga Yoga  -- Mysore style classes (ENG) 
med gæstelærer Johanna Chemnitz (Berlin)    1 klip per gang 

Johanna guider også Mysore classes fra 18. juni til 29. juni på de samme hverdage 
 

Lørdag 16. juni 09:30-12:30 med frokost bagefter 
Iyengar Yoga Workshop: Genopbyggende stillinger (”Restoratives”) 

    med Mette Vulpius. 4 klip inkl. frokost fra Jack Davis. 
 

Sunday Juni 17th 10-14 
“Ind i Hjertet Workshop” -- Yoga & meditation (DK) 

med Johanne & Sisse Siegumfeldt.  375 kr 
 

Lørdag Juni 23rd 10:00-12:30 
Iyengar Yoga Workshop: “Sommerklar!” [Ready for summer] 

med Ulla Elena Nielsen. 2 klip 

 

Fredag 6. juli 17:00-19:00+dinner & fortsat lørdag 7. juli 10-13 
Iyengar Yoga workshop 

med Lone Kristensen. 6 klip inkl. middag fredag fra Jack Davis 
 

Lørdagene 7. juli 14:00-16:30+supper og 21. juli 14:00-16:30 
“Kundalini Yoga + Vinyasa = LOVE” Workshop (ENG) 

med Pia Saranpreet Kaur & Tanya Markul. 
4 klip for 7/7 inkl. aftensmåltid fra Jack Davis. 3 klip for 21/7. 6 for begge. 

 
Søndagene 8+15. juli 19:00-20:45 +    onsdagene 

11+18. juli 18:10-19:55 + fredag 13. juli 17:00-18:45 
5 unique mini-workshops on Vinyasa Yoga (ENG)  

       med gæstelærer Ori Flomin (New York) 2 klip per styk (9 klip for alle 5) 
 

Lørdagene 14. juli 10:00-12:30 og 28. juli 10:00-12:30 
Soft Vinyasa Flow Workshop (ENG) 

med Tanya Markul. 3 klip for hver eller 5 klip for begge. 
 

Tirsdag 31.juli 12-14 og torsdag 2. august  12-14 
Two Ashtanga Yoga workshops (ENG)  

med gæstelærer Johanna Chemnitz (Berlin)    2 klip per styk. 
 

Se alle planlagte workshops helt ind i 2013 på hjemmesiden. 
 (ENG) = på engelsk      (DK)=kun på  dansk 
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