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Yoga Zentral 
Berlin er hvor ”det sker” for et par YC lærere. Du har måske allerede hørt at Tanja 
Ottesen helliger de næste fire måneder til studier hos sin mentor. I mellemtiden vil 
Louise, Erik og Janni holde godt gang i de to ugentlige klasser for hende. 
Endvidere er vores kære Saran Kaur blevet tilsagt af Kundalini-universet at skifte 
bopæl til den tyske hovedstad, men hun har på sødeste vis lovet at komme tilbage 
for at holde skønne workshops en gang i mellem i tidens fyldest. I hendes sted er vi 
ovenud tilfredse med at kunne introducere hele tre nye Kundalini-lærere og 
flammende sjæle. Sig velkommen til Lene Lund om onsdagen kl. 18:15 (fra 8/5) til 
klassen for hjertecentret, Christina Hammer til søndagens klasse for kvinder og 
Paul de Visme til en kraftfuld udgave af Kundalini-timen søndage kl. 16. Vi håber at 
du får en chance til at møde og prøve denne nye treenighed af godhed på YC. 

Theresa Rowland 27. marts 
Vi er altid beærede over at have muligheden for at være værter for fremragende 
internationale lærere på besøg i Danmark. Onsdag før påske er vi så heldige at 
Theresa Rowland fra New Jersey i USA vil gæste YC! Opdag glæden ved 
bagoverbøjninger, når de udføres i en mesterligt sammensat sekvens af stillinger. 
Oplev hvor man fra det basale kan opbygge opmærksomhed og korrekte krops-
stillinger nødvendige i alle bagoverbøjninger. Alle niveauer af elever og lærere er 
velkomne til at deltage. Kom og lær fra en yogalærer som ikke bare er yderst 
vidende men som også på vidunderlig måde kan dele yogaens kraft og skønhed. 

Direkte fra Indien 
Reservér din plads, og måske også for en veninde/ven, ved middagsbordet tirsdag 
den 12. marts til hvad der ganske sikkert bliver et skønt indisk måltid! I den 
forløbne måned i Pune har Jack tilbragt sin dag næsten ligeligt i køkkenet hos de 
lokale madkyndige og som elev ved fødderne af Iyengar-famlien til noget af den 
mest forfinede yogaundervisning i verden. Kom også den 26. marts kl. 20:45 efter 
19:00-timerne og fredag 22/3 kl. 18:45. Onsdag den 27. Marts kl. 20:45 efter 
bagoverbøjninger med Theresa Rowland vil der i spiseafdelingen være en social 
og livlig atmosfære rundt om bordet! Se middagsmenuerne en uge i forvejen og 
husk tilmelding senest 36 timer før måltidet. Bemærk også muligheden for frokost 
lørdag den 16. marts som en del af Mettes heldagsworkshop, og for at omgive dig 
med ayurvediske smagsindtryk søndag 17/3 på Kathinkas Ayurveda-workshop. 

Særbehandling 
Udover alle de ugentlige klasser, paraden af workshop i weekenderne og 
fællesspisningerne hos ”Food&Yoga” er du velkommen til at overveje dit eget 
arrangement på YC, som flere allerede gør! Spørg efter private yogatimer fra din 
lærer for dig selv eller en gruppe og kombinér det med et måltid fra Jack, eller bed 
din lærer om at finde en dag til teambuilding, fødselsdag, polterabend eller anden 
særlig sammenkomst, som typisk kan være en fredag aften eller i weekenden. Eller 
hvad med en madlavningsklasse fra Jack? Spørg ham om mulighederne! 

Til lykke og velbekomme 
Et måltid på YC er vundet af følgende 7 abonnenter: Ida Marie K, Jette N, Mette RH, 
Nana F, Charlotte RR, Janeth M & Rasmus M som alle har fået besked på mail. 

Flere workshops end nogensinde 
Tjek listen nedenfor. I marts kan du få det ganske yogatravlt ! Og det gælder 
også april. Se den totale liste med kommende workshops på hjemmesiden og brug 
dit YC klippekort som den mest fordelagtige måde at deltage på. 
I påsken reducerer vi ugeskemaet, så tjek Yoganet for aktuelle klasser i den uge 
og de efterfølgende helligdage. Yoganet viser dig altid hvad der sker på YC. 
 
Glade hilsner fra 
Jack & Peter…   og alle lærerne på YC! 



WORKSHOPS & KURSER 
 

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. 
 

Mandage i ugerne 10-17 fra 4. marts 12:00 YOJO Baby (DK) 
Onsdage i ugerne 10-18 fra 6. marts 12:00 YOJO Baby (DK) 

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

 

Fredag 8. marts 19:00-21:30 
Jivamukti Yoga event (DK) 
med Louise Justesen. 2 klip. 

 

Lør 9. marts 10:45-12:30 og søn 10. marts 18:30-20:15 
“Go and Let Go” & “It takes two to Tango” (ENG) 

med gæstelærer Ori Flomin (New York) 2 klip per mini-workshop 
 

Lørdag 9. marts 13-17 
Shadow Yoga workshop: Yoga på den maskuline måde 

med Maria Høy. 4 klip.  

 

Søndagene 10. og 24. marts 11:45-13:00 
 Restoratives (ENG) 

med Jack Davis. 1 klip per gang. 
 

Mandage i ugerne 11-17 fra 11. marts 10:00 
Yoga med your baby (ENG) 
med Maria Allingham. 750 kr.  

 

Lørdag 16. marts 9-16 inkl. frokost 
Iyengar Yoga workshop: Omvendstående 

& Genopbyggende (”Restoratives”) 
med Mette Vulpius. 6 klip inkl. frokost. 

 

Søndag 17. marts 12-15 inkl. frokost 
Ayurveda: Yogaens søsterfilosofi (DK) 

med Kathinka Søndergaard. 4 klip inkl. frokost. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Søndag 17. marts 18-20 
Hatha yoga klasse (DK) 

efterfulgt af 1/2 times informationsmøde 
om yogaferier i Spanien, Italien & Grækenland 

med gæstelærer Karina Helsted. 1 klip for yogaen. 
 

Lørdag 23. marts 10-13  
Iyengar Yoga Workshop: ”Spring Ready Easter Happy” 

med Lone Kristensen. 3 klip. 
Lav din egen weekendworkshop ved også at tilmelde dig Lones ekstra klasse  

 fredag 22/3 kl. 17 (1 klip) efterfulgt af middag kl .18:45 (også 1 klip). 
 

Onsdag før påske den 27. marts 17:30-20:30  
Backbends, The Iyengar way (ENG) 

med gæstelærer Theresa Rowland (USA). 4 klip. 
Tilmeld dig også middag bagefter (1 klip). 

 
 

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