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Alle på linje… 
YC er i fuld gang efter sommeren og den bedste måned nogensinde! Vi kan slet ikke 
takke trofaste og nye kunder nok – samt alle de dedikerede lærere, der udfolder 
farverne så smukt her i studio 1 & 2. Med september begynder en ny fire måneders 
sæson indtil 20. december med et pakket skema. Laura Bach, Lone Kristensen, 
Maria Allingham, Boaz Barkan, Jack Davis, Mette Vulpius, Ninafria Grundtvig, Maia 
Hauser, Ulla Elena Nielsen, Tanya Markul, Jenni Saunte, Mikko Seppinen, Ditte B 
Nielsen og  Bente Ramsing fortsætter alle i deres veletablerede pladser på skemaet. 

Nye klasser og lærere 
Velkommen til Tanja & Janni! Tanja Ottesen er startet med Jivamukti yoga timer om 
torsdagen kl. 9 allerede og fra 25/9 tilføjes tirsdage kl. 19. En ny Hatha time for 
begyndere finder du torsdage kl 17 med Janni Dauggaard. Skygger flytter sig med 
solen og Maria Høys horisont viser et nyt job som kun tillader et kort gensyn med 
Shadow Yoga i ugentlige klasser indtil 18/9. Natascha Hardt er klar og overtager 
med løfte om at give farve til ansigterne med en ligeså hård Vinyasa klasse tirsdage 
kl 17. Nina Julie Sørensen stiller nu op for dem der har brug for en senere start om 
mandagen, og Alice Martucci udvider sit virke ved først at tilbyde Dynamic Yoga 
efterfulgt af en klasse med blid hatha tirsdag eftermiddag. Pia Saranpreet Kaur har 
flyttet den dynamiske Kundalini klasse til onsdage kl. 18:15 og vil desuden dyrke 
Pranayama i Kundalini stil med jer før søndagsklasse nr. 2 = skøn kombination ! 

Høsten i hus 
September er for Jack i køkkenet på YC den allerbedste tid. Begejstringen starter på 
torvet med et skønt og glinsende udvalg af ægte fødevarer fra den lokale høst her 
hvor sommeren går på hæld. Og så tager han det med til YC og tryller for at dele det 
med Jer rundt om spisebordet! Tag en ven med og spis middag efter yoga mandag 
3. september kl. 20:45, og nu også to tirsdage om måneden (11. september & 25. 
(vegansk) kl. 20:45). Fredag 21. september er det kl. 18:45 og søndagsbrunch er 9. 
september kl. 11:45. Der er også frokost lørdag 15. og 29. september efter hhv. 
Ninafrias og Mettes workshops og før Pias Chakra foredrag/workshops. Nyd det! 

Workshops & kurser er klar helt til nytår  
Vedlagt finder du listen med de nærmeste workshops og kurser. Der er mange 
lejligheder til at gå dybere og lære mere om at komme op i gear eller gå ned i gear i 
weekenden. På www.yogacentralen.dk kan du finde alle datoerne for resten af året. 
Bemærk de to mindfulness arrangementer: et seks ugers meditationskursus med 
Lisbeth Tong i oktober og Mindful Spisning med Per Brændgaard midt i november. 

Til lykke 
Et YC måltid i september eller oktober går til følgende abonnenter: Olga S, Peter B O, 
Rebecka L, Mikael H, Erle L, og Zimon J M F,  som alle har fået besked. 
Og til lykke til os alle: YC fylder to år  onsdag den 19. september. Vi viser vores 
taknemmelighed ved at gøre alle almindelig klasser gratis den dag. Tilmeld dig nu. 

Yoga for alle 
Vi havde en fantastisk Copenhagen Yoga Festival med bod i år. Det gav os lejlighed 
til at vise og se hvad der gør YC specielt, og som vi har formuleret i sætningerne 
allernederst. Super lærere byder dig velkommen i almindelige klasser, workshops og 
for dem med særlige behov: ryghold, førfødselshold for gravide med eller uden 
jordemoderinstruktion, efterfødselshold med babyer, børn med voksne, tegnsprog, 
mandehold, begynderhold, blide hold, seniorhold.... Der er også en klasse for dig ! 
 
Glade hilsner, Jack & Peter…   og alle lærerne på YC! 



WORKSHOPS & KURSER 
 Lørdage 1+8+22+29. september 9:30-12:30 

 Fire workshops og introduktion til Iyengar Yoga 
med Mette Vulpius. Også for begyndere 12 klip inkl. frokost 29/9 eller 3/4 klip/stk. 

 
 Lørdage 1+15+29. september & 13. oktober 13 14-17 

Chakras & Kundalini Yoga workshop (ENG)  
med Pia Saranpreet Kaur. 2 klip/stk 

Evt. vegetarfrokost 12:45 15/9 og 29/9. 1 klip. 
 

Onsdage uge 36-41 fra 5/9 12:00-14:30 
YOJO Baby (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 
1300 kr for seks ugers efterfødselskursus med din baby. 

 
 Lørdag 15. september 9:30-12:30 + frokost 

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

 
Seks mandage uge 38-44 fra 17/9 10:00-11:30 

”Yoga med your Baby” (ENG) 
med Maria Allingham. 750 kr for 6 ugers efterfødselsyoga 17/9-29/10. 

 
Mandage uge 38-41 fra 17/9 12:00-14:30 

YOJO Gravid (DK) 
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 

900 kr for 4 ugers førfødselskursus. 
 

 Lørdag 22. september 16:00-18:00 
Jivamukti Yoga workshop  

med Tanja Ottesen. 2 klip. 
 

Søndag 30. september 9:30-12:30 
Restorative Yoga Workshop: Slow down, relax & release 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip 
 

 Søndag 30. september 14:00-18:00 
Shadow Yoga workshop: Down under – gravity & movement 

med Maria Høy. 4 klip.  

 
Seks fredage fra 5/10 15:00-16:45 

Mindfulness Meditation kursus (DK) 
med Lisbeth Tong. 945 kr eller 10 klip for dette 6 ugers kursus 5/10-23/11. 

 
Se alle og også mange senere workshops på hjemmesiden under Workshops 

 (ENG) = på engelsk      (DK)=på dansk 
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YOGA FOR ALLE UANSET BAGGRUND, 
ALDER, KROP ELLER ERFARING  

 
YOGA UDEN HOKUS POKUS 

 
FLEKSIBLE KLIPPEKORT 

 
GOD OG UHØJTIDELIG ATMOSFÆRE 

 
FINE LOKALER, MÅTTER & UDSTYR 

 
OVER 40 UGENTLIGE KLASSER & KURSER 

 
PÅ DANSK / ENGELSK / TEGNSPROG 

 
KOMPETENTE & RARE LÆRERE, 

DER KENDER DIG OG DINE BEHOV 
 

WORKSHOPS HVER WEEKEND 
 

MIDT PÅ FREDERIKSBERG 
VED METROEN. 2 TIMERS PARKERING. 

 
ET STED HVOR DU FINDER IND 

TIL DEN GLÆDE DER ALTID FINDES 
 

VELKOMMEN TIL ALLE ! 
 


