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Nyfødt 
Stort Til Lykke til Louise Justesen og Aslak med familieforøgelsen Emil! Vi er også 
glade for at kunne meddele at Louise, udover at vikariere for Tanja, vender stærkt 
tilbage med en ny Jivamukti klasse i prime time om torsdagen fra midt i maj. Indtil 
da underviser Amanda Schou-Lorentzen en dejlig, aktiv Vinyasa time kl. 19:00. 
Ellers håber vi at I vil være tilfredse med at udsigten for maj-til-august lyder på 
samme gode samling af timer og lærere i alle farverne til Jeres yogapraksis i ugens 
løb. Planlæg også med de skønne ekstra muligheder i weekenderne, som april 
også er smækfyldt med. Se listen neden for og på hjemmesiden. Vi regner med at 
morgenklasserne vil nyde godt af de lysere morgener, og vi kan slet ikke vente på 
at forsytiaen foran YC bekræfter at foråret er her. 

Ahhh. 
“Restorative” (genopbygende) yoga. Denne form for yogapraksis foregår i et 
langsommere tempo og inkluderer stillinger, hvor kroppen ofte liggende 
understøttet af yogaudstyr holdes i længere tid. Dulmende og regenererende, 
restorative stillinger kan hjælpe med at reducere stress og tilvejebringe en balance 
som ofte ellers forsvinder i den travle hverdag, og du kan få lov til at prøve de mere 
stille, meditative aspekter af yoga i en beroligende atmosfære. Typisk er der i de 
blå (Iyengar) timer restorative stillinger på programmet sidst på måneden. Du er 
altid velkommen til at spørge læreren hvornår der næste gang er restorative 
stillinger. Hertil og til alle andre spørgsmål, der melder sig, er du altid velkommen til 
at skrive til læreren; se mailadressen på den enkelte time på Yoganet. 

Hvad skal vi spise? 
Slå følge med de andre elever og andre glade mennesker udefra til 
fredagsmiddagene 5. og 19. april kl. 18:45 efter klasserne 17:00-18:30 med Tanya 
Markul og Mette Vulpius. Planlæg også middag tirsdag 9. april kl. 20:45 efter 
timerne kl. 19:00 med Mette og Janni Dauggaard. Der er også mad ifm. Sisse 
Siegumfeldts workshops om at undervise børn i yoga 6. og 7. april. Frokost efter 
Mettes workshop med fokus på hofter, knæ og fødder lørdag den 13. april bliver 
også tæskegod. Spiseafdelingen er virkelig stedet at være. Jacks Food&Yoga er 
beæret over at blive omtalt i det nye nummer af Where2Go i byen! 

Næsten væk 
I rummet under måtterne ligger en stor sæk med hittegods, som venter på at blive 
genfundet. Og den er ved at sprække og skriger på forårsrengøring. Har du mistet 
noget tøj, så kig efter det her i april. Til maj giver vi det, der er tilovers, til 
velgørenhed. Jack har endvidere forskellige værdigenstande blandt andet et 
kamera. Kontakt ham venligst. Vi udlåner gode måtter lavet med genbrugsgummi, 
men du er selvfølgelig velkommen til at have din egen måtte liggende i rummet 
under YC måtterne. Vi beder bare om at den er mærket med dit navn. 

Vindere 
Du er altid velkommen til at booke et måltid mad, også selvom du ikke lige er til 
yoga den dag. Invitér en ven med på dit klippekort. Et gratis YC måltid i april eller 
maj går til følgende syv abonnenter: Anne Katrine K, Antoinette K, Maria T, Mikael 
B, Pernille LL, Rebecca E og Ruth V, som alle har fået besked på mail. Til lykke. 

”Happiness happens here” 
Vi kan mærke det hver eneste dag! Det er netop YCs formål at stille et rum til 
rådighed i hverdagen hvor du med den bedste yoga og instruktion får mulighed for 
at ‘’finde ind til den glæde, som altid er der”. Marts har været den bedste måned 
nogensinde. Mange tak fordi du anbefaler YC til familie, kolleger og venner. 

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



WORKSHOPS & KURSER 
 

Onsdagene uge 14-19 fra  3. april 12:00 YOJO Baby (DK) 
Mandagene uge 15-18 fra 8. april 12:00 YOJO Gravid (DK) 

med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham. 1300/900 kr. 
Læs mere om før- og efterfødselshold under Workshops på YCs hjemmeside. 

 

Lørdag 6 . april og/eller søndag 7. april 10-16 
“At undervise børn i yoga med fokus på 4-7 år & 8-12 år (DK)” 

     med Sisse Siegumfeldt.  1800 kr for begge dage. 950 kr per dag. 
 

Lørdagene 6. + 13. + 20. april 11-13 
Forårsyoga yoga del I + II + III 

med gæstelærer Evi Xiromeriti. 2 klip eller 200 kr per gang. 5 for alle 3. 
 

Lørdag April 13th 9:30-16:00 med frokost 
Iyengar Yoga workshop: Fødder, knæ og hofter. 

med Mette Vulpius. 6 klip eller 600 kr inkl. lunch. 
 

 Søndag 14. april 9:30-13:30 
Restorative Yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 4 klip eller 395 kr. 
 

Lørdag 20. april 10:00-11:30 / 12:00-13:30 
“Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK)” 

     med Sisse Siegumfeldt   250 DKK for 1 barn og en voksen. Næste gang igen 1/6. 
 

Lørdag 20. april 20th 14-17 
Ayurveda og yoga til årstiden: Forår (DK) 
med Kathinka Søndergaard. 3 klip eller 300 kr. 

 

Søndag 21. april 12-14 
Workshop: Yoga for begyndere 

med Janni Daugaard. 2 klip eller 200 kr. 
 

Fredag Store Bededag 26. april 10-13 og lørdag 27. april 10-13  
Iyengar Yoga Workshop, traditionen tro. 

med Lone Kristensen. 6 klip eller 600 kr for begge. 4 klip for en dag. 
 

Lørdag 27. april 14-18 
Shadow Yoga workshop: Kroppen tilbage (ifm. fødsel) 

med Maria Høy. 395 kr or 4 klip.  

 

Mandagene uge 18-24 fra 29. april 10:00 
”Yoga with your baby (ENG)” 

med Maria Allingham. 750 kr.  
 

Mandagene uge 18-24 fra 29. april12:00 YOJO Baby (DK) 
onsdagene uge 19-26 fra 8. Maj 12:00 YOJO Gravid (DK) 

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

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Søndag 5. maj 14:15-17:15 
Workshop i Mindfulness Meditation (DK) 

med Lisbeth Tong. 300 kr eller 3 klip. 
 

Lørdagene 4. + 11. + 18. +25. maj 13:30-15:30 
”Yoga Boot Camp: Spring Detox Series (ENG)” 

med Tanya Markul. 250 kr eller 2 klip per gang.  
  

 
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 

 

 

 


