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Få gang i det nyt år 
Det har været skønne helligdage på YC med gang i klasserne sammen med Jer! I 
det nye år fortsætter Yogacentralens traditioner for både stille/indadskuende og 
kraftfulde/energiske timer i de forskellige farver. Det nye skema fra 2. januar og til 
udgangen af april ligner for de fleste klasser det populære og ligeså farverige 
efterårsskema. Bemærk følgende ændringer for de dynamiske timer (røde): 

• Onsdag giver mulighed for 60 minuters Vinyasa før arbejde med Amanda S-L 
• Janni Daugaard har overtaget timen onsdag kl. 16:30 stadig med Vinyasa 
• Vi er tæt på at få lagt torsdagstimen kl. 19 fast (vinyasa). Mere ganske snart. 
• Tanya ændrer sin populære time fredag kl. 17 til Ashtanga 1 = for alle 

Hatha- (gule), Iyengar- (blå), og special-klasserne med yoga og meditation (lilla) 
forbliver som du kender dem. Jack tilføjer en dejlig “pop-up” restorative klasse 13/1 
og 27/1 kl. 11:45 efter Jennis & Tanyas søndagstimer. Bemærk også at Sarans 
første seks søndagskundaliniklasser kl. 16 får temaet ‘genfødsel’.  Kom og deltag! 

Passende gaver 
Juledags restorative klasse indbragte 2600 kr i 2010, 3000 kr forrige år og 4050 kr 
for en uge siden til dem Jesu Små Søstre møder på deres vej. Vi takker af hjertet 
for den voksende lyst til at bidrage til dette sociale arbejde i København. 
NB: Den årlige World Yoga Day er fastsat til 24/2 11-13. Igen i år passer det 
fortrinligt at Saran Kaur og Tanya Markul underviser den skønne Vinyasa/ 
Kundalini kombination til velgørenhed. Åben for alle niveauer. Tilmeld dig nu, så du 
er sikker på en plads. Sidste år var der helt fyldt op - også et godt bidrag til verden. 

”Smart food” 
Brug QR koden på din smart-phone når du vil vide hvornår Jack kokkererer. Du 
kan også altid se det på det kulørte skema, på hjemmesiden og yoganet. I årets 
første måned kan vi nyde hinandens selskab ved bordet tirsdage 8. og 22. januar 
kl. 20:45 efter Mette Vulpius og Janni Daugaard (som vikarierer for Tanja Ottesen i 
januar), og efter Tanya Markul’s normale time og Lone Kristensen’s ekstra 
fredagsklasse 18/1 kl. 18:45. Der er lørdagsfrokost ifm. Mette Vulpius’ Iyengar 
workshop 5/1 og Janni Daugaard’s nye Hatha-begynderworkshop den 19. Tjek 
middagsmenuen en uge i forvejen og husk tilmelding senest 36 timer før måltidet. 

Fleksibilitet 
Muligheden for automatisk genopfyldning er klar til brug, hvis det passer dig. Den 
giver dig mulighed for at afsætte 685 kr. hver måned som tages fra din bankkonto 
via BetalingsService. De 8 klip koster mindre end 86 kr. og er ligeså fleksible som 
dem du ellers har købt på de normale klippekort: brug dem til yoga, mad og de 
fleste workshops.  Nedtælling til 3 måneders udløb starter først når du har tre eller 
færre klip. Tilmeld dig til genopfyldning på Yoganet og betal første rate online. At 
købe 30 eller flere klip på én gang er endnu billigere per klip, men nu har du 
muligheden. Læs mere på Yoganet. 

“Happy meals” 
Et måltid på YC her i januar eller marts er vundet af følgende syv abonnenter, som 
har fået besked på mail: Anette P, Anna B, Didde T S, Søren H, Line E G, Michala 
W P og David W. Velbekomme! 

Ekstra ekstra 
Bemærk også de mange workshops og særlige arrangementer nævnt nedenfor så 
som Mindful Spisning, Kundalini chakra weekend workshop/foredrag, workshop om 
at undervise børn yoga, før- og efterfødselskurser (mor & baby). Fortæl dine 
venner. Januar er også perfekt til at tilmelde dig to gange til yoga , mad eller 
workshop og dele glæden med en ven/veninde.  

 
Glade hilsner med ønsket om et godt nytår, 
Jack & Peter…   og alle lærerne på YC! 



WORKSHOPS & KURSER 
 Lørdagene  5. + 12. + 26. januar & 2. februar 9:30-12:30 

 Fire Iyengar Yoga workshops 
med Mette Vulpius. 12 klip inkl. frokost 5/1 eller 3 klip/gang (4 med frokost). 

 

Onsdage i uge 2-9 fra 9. jan. 18:15 YOJO Gravid (DK) 
Mandage uge 3-9 fra 14. jan. 12:00 YOJO Baby (DK) 

Mandage uge 3-6 fra 14. jan. 12:00 YOJO Gravid (DK) 
Onsdage uge 5-11 fra 30. Jan. 12:00 YOJO Gravid (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 
Læs mere om disse før- og efterfødselskurser inklusive senere datoer 

under Workshops på YCs hjemmeside. 1600 kr / 1300 kr / 900 kr / 1300 kr. 
 

Fredag 11. januar 19:00-21:30 
Jivamukti Yoga event (DK)  
med Louise Justesen. 2 klip. 

 

 Lørdag 12. januar 10:45-13:45 
Mindful Spisning workshop 
med Per Brændgaard. 300 kr. 

 

Søndagene 13. og 27. januar 11:45-13:00 
 Restoratives (ENG) / Genopbyggende stillinger 

med Jack Davis. 1 klip hver gang. 
 

Lørdag 19. januar 10:00-12:00 + frokost bagefter 
Hatha Yoga Workshop: “Et nyt år, nye begyndelser (DK)” 

med Janni Daugaard. 2 klip inkl. vegetarfrokost. 
 

Seks mandage uge 4-10 fra 21/1t 10:00-11:30 
Yoga with your Baby (ENG) -- også for dansktalende 

med Maria Allingham. 750 kr for 6 ugers efterfødselskursus med baby 21/1-4/3. 
 

Søndag 3. februar 9-16 
“Yoga er en leg – at undervise børn i yoga (DK)” 
med Sisse Siegumfeldt.  875 kr inkl. frokost og materiale. 

 

Fredag 8/2 19-21 + lørdag 9/2 9:30-13:30 + søndag 10/2 12-14 
Chakra workshop/lectures: weekend immersion (ENG) 

med Saran Kaur. 2 / 3 / 2 klip (6 for alle tre). 
 

Lørdag 9. februar 14:00-16:30 
Jivamukti Yoga event (DK) 

med Tanja Ottesen & Louise Justesen. 2 klip. 
 

Lørdag 16. februar 10:00-11:30 / 12:00-13:30 
“Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK)” 
     med Sisse Siegumfeldt    250 kr. Næste gang igen er 20/4. 

 
Se alle og også mange senere workshops på hjemmesiden under Workshops 

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