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Skemaopdateringer 
Vi er begejstrede for at Janni Daugaard nu guider mandagens blide Hatha-klasse 
kl. 19:00. Om torsdagen, også kl. 19:00, er vi yderst tilfredse med at kunne byde 
velkommen til Mathias From og hans talenter som en del af de fremragende 
ugentlige Vinyasa timer. Vi håber at alle får lejlighed til at hilse på ham personligt. 
I dagtimerne i Studio 2 har den dygtige og kompetente personlige træner Scott 
Graham fundet sit nye hjem for øvelser til korrektion af kroppen typisk i arbejds-
mæssig sammenhæng med konceptet jobfitDK. Kontakt Scott direkte for more 
information og booking. 

Bekæmp sult søndag den 24. 
Det er en kamp som YC samt Food&Yoga føler sig forpligtet til at støtte og vi gør 
det med glæde! Vi stiller vores dejlige studio 1 til rådighed og to lærere har igen 
givet deres tid til en klasse, hvor dit monetære bidrag er essentielt på World Yoga 
Day. Saran Kaur & Tanya Markul underviser i deres fantastiske Vinyasa / Kundalini 
kombi-klasse fra 11:00 til 13:00. Tilmelding anbefales for at sikre dig en plads. I år 
går dine kontanter til FIAN International. Vidste du at 870 millioner mennesker lider 
af sult og under dårlig ernæring? FIAN har som vision en verden fri fra sult og hvor 
alle med værdighed kan nyde menneskerettighederne herunder mad nok. Selv 
hvis du ikke kan være med, så giv endelig dit bidrag, som vi sender videre. 

Indiske erfaringer 
Mens Jack lærer mere hos Iyengar-familien i Pune i denne måned, er han også 
interesseret i maden og i at blive inspireret af alt det bedste fra det indiske køkken. 
Vi kan bestemt se frem til næste måltid på YC den 11. marts og mange 
efterfølgende glade måltider. Tjek den grønne farve på skemaet og Yoganet. 

Velkommen tilbage 
Den foregående januar måned har været den største måned nogensinde! Vi holder 
meget af jeres opbakning og energien i klasser og workshops. YC tilbyder det mest 
blandede og kulørte skema i byen, og med fantastiske workshops hver eneste 
weekend med mulighed for at lære noget helt nyt eller fordybe sig; og det er aldrig 
for at sent at starte eller genstarte din yogarejse. Bebrejd ikke dig selv hvis du har 
taget en pause fra en fast yogaudøvelse. Det er det at vende tilbage der tæller. 
Første gang på måtten er et kæmpe ”Velkommen tilbage”. En begyndelse eller en 
tilbagevenden skal udløse et stort til lykke. Klap dig selv på skulderen – du gjorde 
det… og måske igen og igen. At starte på eller vende tilbage til yoga er en kraftfuld 
øvelse i sig selv. Nyd hele processen. 

Madbilletter 
Et måltid på YC i marts eller april er vundet af følgende 7 abonnenter, som har fået 
besked på mail: Ditte S,  Signe GT, Nicole W, Aldis G, Thilde V, Helle T, Nisreen K. 

International forkælelse 
Vi er stolte over den dedikerede gruppe af gæstelærere fra udlandet som besøger 
YC for at give dig ekstra yoga-forkælelse og den yderligere indsigt. Marker gerne 
din kalender med Vinyasa yoga med Ori Flomin (New York) 9. Og 10. marts. Janet 
MacLeod (San Francisco) glæder sig til en workshop for lærere/øvede fredag den 
16. august og endnu en fantastisk weekendworkshop for alle 16.-18. august. 
Bemærk endvidere at Jane Orton (Birmingham UK) er her første gang i weekenden 
25-27. oktober. Theresa Rowland (New Jersey) kommer allerede påskeonsdag 
den 27. marts. Læs mere nedenfor og se den totale liste med workshops på 
hjemmesiden med links til beskrivelse og tilmelding på Yoganet med dit klippekort. 

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



WORKSHOPS & COURSES 
 

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. 

 

Lørdag 16. februar 11-13 ifm. Valentinesdag 
Partner Kundalini workshop: Polarities (ENG) 

med Saran Kaur. 2 klip per person. Kom alene eller sammen med en anden. 
 

Fire mandage uge 8-11 fra 18/2 12:00 YOJO Gravid (DK) 
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 900 kr. 

Læs mere om før- og efterfødselshold under Workshops på YCs hjemmeside.  
 

Fredag 22. februar 17-20  
Iyengar Yoga Workshop: Winter warm-up 

med Lone Kristensen. 3 klip. 
Hvis du har lyst: medbring 50 kr til take-out pizza. Vi bestiller samlet før workshoppen. 

 

 Lørdag 23. februar 9:30-12:30 
Restorative Yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip. 
 

Lørdag 23. februar 14-17 
Ayurveda & Yoga workshop: Yoga for din type (DK) 

med Kathinka Søndergaard. 3 klip. 
 

Lørdag 2. marts 09:30-12:00 
Hatha Yoga Workshop: Forårsrengøring  

med Amanda Schou-Lorentzen. 2 klip. 
 

Lørdag 2. marts 11-13 
Kundalini Yoga workshop: Prosperity (ENG) 

med Saran Kaur. 2 klip. 
 

 Lørdag 2. Marts 14-17 
Ashtanga Yoga workshop: Sensing softness & strength (ENG) 

med gæstelærer Johanna Chemnitz (Berlin). 3 klip. 
 

Søndag 3. marts 14:15-17:15 
Workshop i Mindfulness Meditation (DK) 

med Lisbeth Tong. 3 klip 
 

Se alle og også mange senere workshops på hjemmesiden under Workshops 
 (ENG) = på engelsk    (DK)=på dansk  eller på dansk/engelsk efter behov. 

Yogacentralen  •  Allégade 25A  •  2000 Frederiksberg  •  Danmark 
info@yogacentralen.dk  •  www.yogacentralen.dk  •  31 52 77 25 

 

 

 

 

 

 

 


