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Velkommen (tilbage) til alle… 
Det har været en dejlig travl juli måned med workshops hver weekend, velbesøgte 
klasser og overraskende mange nye elever. Vi håber I har haft en god ferietid her 
eller udenlands! Vi byder Jer velkommen tilbage til mere yoga nu hvor den nye 
sæson starter. Vi er glade for at kunne dele dette efter-ferie-nyhedsbrev med Jer. 
Det indeholder som supplement til skemaet info om alle mulighederne for at finde ind 
til “den glæde som altid findes” på YC. I bogen ”Light on Life” skriver BKS Iyengar “A 
great boon of yoga, even for relative beginners, is the happiness it brings, a state of 
self-reliant contentment. Happiness is good in itself and a basis for progress”. 

Flere farver 
Yoga for alle uanset baggrund og uden hokus pokus er essensen af YC. Vi er 
henrykte over at kunne tilføje mere til den farverige og autentiske yogapallette her. 
Byd velkommen til Tanja Ottesen med Jivamukti yoga (intro workshop 11/8). Længe 
savnede Maria Høy er tilbage med hendes kraftfulde Shadow Yoga 15+22/8 og to 
gange hver eneste tirsdag derefter. Maia Hauser underviser nu i Iyengar yoga hver 
onsdag eftermiddag. Læs om lærerne, de forskellige slags yoga, workshops og se 
det farvede skema på hjemmesiden www.yogacentralen.dk, mens www.yoganet.dk 
er til booking, gavekort, info om vikarer, venteliste og betaling. Har du prøvet den 
brugervenlige og enkle smartphone udgave af Yoganet til at booke og købe klip? 

‘Tante belle cose’ 
Ny inspiration fra Toscana: Italienerne kan bare det der! Hjemmelavede, sunde, 
enkle vegetarmåltider er også kendetegnet i Jacks køkken bag studio 1. Det gode 
selskab og samtalerne omkring spisebordet højner oplevelsen efter yoga. Nyd 
middag fredag 3. + 24. + 31. august kl. 18:45, mandag 6. august kl. 20:45 , tirsdag 
21. august kl. 20:45 og brunch søndag 12. august kl. 11:45. Frokost 18. august ifm. 
Janet MacLeod’s workshop har begrænset plads. Book tidligt (og senest 36t før). 

Skotte i landet 
I løbet af året har vi besøg af internationale gæstelærere, der med glæde guider og 
hjælper os at til at gå dybere i vores yogapraksis. Vores dejlige mentor fra San 
Francisco, Janet MacLeod, kommer nu tredje år i træk! Der er noget for os alle: 
fredag 17. august om dagen er lærere og øvede elever inviteret til to sessioner døbt 
“Begin in Supta Padangusthasana 1 and guess where you wind up!” og “Inversion 
Immersion”. Samme aften begynder weekendworkshoppen for alle. Begyndere og 
erfarne elever kan dyrke yoga sammen og opdage glæden ved Janets mesterlige 
vejledning af krop og sjæl tilsat en god dosis skotsk humør. Tilmeld dig til fredag 
dag, hele weekenden eller en ”skive” her og der, så du kan opleve noget af den 
bedste yoga-instruktion på besøg i Danmark.  

Til lykke & velbekomme 
Et måltid på YC i august eller september er vundet af følgende abonnenter, som har 
fået besked: Anita L, Ann Q, Erik P, Jennifer B, Lone B, Morten P, Sarah T & Signe B. 

Copenhagen Yoga Festival 2012 
I år udvider festivalen og beskytter sig selv med telte, hvor du kan opleve mange 
lærere fra YC gratis: Tanya Markul sammen med Pia Saranpreet Kaur, Tanja 
Ottesen, Sisse Siegumfeldt, og Maria Høy. Se programmet på hjemmesiden 
www.copenhagenyogafestival.dk og besøg Yogacentralens bod på Amager Strand 
ved Tiøren enten lørdag 25. august eller søndag 26. august. 

 
 
Glade hilsner, Jack & Peter…   og alle lærerne på YC! 



WORKSHOPS & KURSER 
 

 Torsdag 2. august 12-14 
Ashtanga Yoga mini-workshop (ENG): A gentle approach 

med gæstelærer Johanna Chemnitz (Berlin).  2 klip.  
 

 Mandage uge 32-37 10:00-11:30 
Yoga with your Baby (ENG) 

med Maria Allingham. 750 kr for 6 ugers efterfødselskursus 6/8-10/9. 
 

Lørdag 11. august 10-13 
Iyengar Yoga workshop 

med Lone Kristensen. 3 klip. 
 

Saturday August 11th 16:00-17:30 
Jivamukti Yoga Bagoverbøjninger: mini-workshop & intro 

med Tanja Ottesen. 1 klip. 
 

 Fredag 17. august  10-17 
 Iyengar Yoga Workshop for lærere & øvede elever (ENG) 

med Janet MacLeod fra San Francisco. 8 klip. 
 

Fredag 17. august 18:30 til søndag 19. august 12:00 
 Iyengar Yoga Weekend Workshop for alle (ENG)  

med Janet MacLeod fra San Francisco. 17 klip med frokost lørdag 
       ellers tilmelding til hver session/dag. 

 
Mandage uge 34-39 fra 20/8 12:00 YOJO Baby (DK) 

Mandage uge 34-37 fra 20/8 12:00 YOJO Hypno gravid (DK) 
Onsdage uge 34-41 fra 22/8 18:15 YOJO Gravid (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 
Læs mere om disse før- og efterfødselskurser inklusive de næste 
under Workshops på YCs hjemmeside. 1300 kr / 900 kr / 1600 kr. 

 
Lørdag 25. august 10:00-11:30 / 12:00-13:30 

Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK) 
med Sisse Siegumfeldt. 250 kr for en voksen og et barn. 

 
 Lørdagene 1+8+22+29 september 9:30-12:30 

 Fire workshops og intro til Iyengar Yoga 
med Mette Vulpius. 12 klip inkl. frokost 29/9 eller 3 per styk (4 m/ frokost 29/9). 

 
 Lørdag 15. september 9:30-12:30 (+ lunch) 

Tara Yoga Workshop 
med Ninafria Grundtvig. 4 klip inkl. frokost. 

 
Se alle og også de senere workshops på hjemmesiden. 

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