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Forårsskud 
YCs gruppe af dygtige lærere forsætter med at gro, og vi er glade for at sige 
velkommen til Evi Xiromeriti, som jo netop, som gæst, har holdt en række udsolgte 
workshops med forårsyoga på YC. Hun har sagt ja til fast et par lørdage hver 
måned at holde en allerede populær 2 timers ‘Allround(ed)’ yogaklasse. Vores 
nybagte mor, Louise Justesen, vikarierer igen storartet om tirsdagen for Tanja 
Ottesen, og vi har ”overtalt” hende til at overtage den røde=dynamiske klasse om 
torsdagen kl. 19 som sin egen Jivamukti klasse fra 16. maj. Tanya Markul skifter 
spor i sin Vinyasa klasse fra ”Light” til ”Sweaty” tirsdage kl. 17:00, så hold på hat og 
briller! Lene Lund er nu klar til at undervise fast på den igangværende Kundalini 
yoga klasse for hjertecentret fra 8. maj. Kig på det ellers velkendte forårs/sommer-
skema som løber til august dog med færre klasse uge 26-32, mens de enkelte 
lærere er på ferie. Vi skal nok sørge for at der er skøn yoga til dig hver eneste dag. 

Klip klip klip 
Med de fleksible klippekort får du mest ud af YC! Jo flere klip du køber jo mere 
fordelagtigt er det. Brug vores unikke klippekortordning på Yoganet til de 
almindelige yogaklasser, de allerfleste workshops og endda måltider. Du kan også 
bruge klip til at tage en ven med! Vi er vildt taknemmelige for at du på den måde er 
med til at sprede glæden. Gavekort gør det også let. Yoganets automatiske 
optankning giver dig 8 klip hver måned til 685 kr. Alle klip begynder først at tælle 
ned til udløb, når du har tre eller færre, så det er bare med at fylde op. Studerende, 
seniorer og arbejdsløse kan købe 11 hhv. 22 klip til prisen for 10 hhv. 20 klip for 
ikke at skulle punge ud med endnu større beløb på én gang. Se priserne online. 

Spirende køkken 
Jacks menuer spirer frem sammen med solen og lyset, og han byder dig hjerteligt 
velkommen til middag fredag 3. og 31. maj kl. 18:45 efter 17:00-klasserne med 
Tanya og Lone, og til middag tirsdag 14. og 28. maj kl. 20:45 efter 19:00-klasserne 
med Mette og Louise. På kraftig opfordring er mandagsmiddagen tilbage 6. maj kl. 
20:45 efter Lones og Jannis timer! Tilmeld dig/Jer på Yoganet mindst 36 timer før. 

Mere fleksibilitet 
Det er kendt af alle at vi bør inkludere fysisk udfoldelse for at forøge og vedlige-
holde kroppens fleksibilitet hellere før end senere i livet og ikke overraskende: yoga 
er en fantastisk måde at gøre dette på. Seks vigtige fordele ved at være fleksibel: 
Færre smerter og ubehag til daglig. Færre skader. Forbedret holdning. Sundere 
hjerte. Bedre humør. Forbedret balance. Yogapraksis har vist at fleksibilitet i 
kroppen kan bidrage til fysisk velvære mens vi bliver ældre, men i høj grad også 
lede til fleksibilitet i måden vi tænker og reagerer på, når vi undervejs opdager 
kroppens forgængelighed. På YC forsøger vi at skabe et rum og give dig mulighed 
for at lære og erfare hvad og hvordan yoga kan gavne dig til daglig. 

Flere vindere 
Et måltid på YC i maj eller juni er vundet af følgende syv abonnenter: Elizabeth C, 
Kira GH, David W, Jane L, Josephine L, Tove M, and Therese B. Velbekomme! 

Eksperimentér 
YC har et af de bedste ugeskemaer i byen! Hvis du er ny til yoga, kan vores udbud 
af lærere og yogatyper virke overvældende. Vi opfordrer dig til at vise vovemod. 
Tjek hjemmesiden og bliv ledt af farverne og beskrivelserne, tal/skriv med lærerne 
og vikarerne og spørg de andre elever. Spisebordet er også stedet at gå på 
opdagelse ud over maden. Supplér din viden og erfaring ved at deltage i weekend-
workshops som giver endnu flere muligheder for at eksperimentere, forbedre din 
forståelse og gå dybere i den yogapraksis i en uformel og glad atmosfære. 

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



WORKSHOPS & KURSER 
 

Lørdag 4. maj 11-13 & igen 8. + 22. juni 11-13 
All-round yoga for alle 

med Evi Xiromeriti. 2 klip or 200 kr per gang. 
 

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.  
 

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

med Lisbeth Tong. 300 kr eller 3 klip. 
 

Onsdage uge 19-26 fra 8. maj 18:15 YOJO Gravid (DK) 
Mandage uge 20-25 fra 15. maj 12:00 YOJO Gravid (DK) 

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

 

Fredag 24. maj 19:00-21:30 
Jivamukti Yoga event (DK) 

med Louise Justesen. 2 klip eller 200 kr. 
 

Lørdag 25. maj 9:30-12:30 
Restorative Yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip eller 300 kr. 
 

Mandage uge 22-25 fra 27. maj 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. 
 

Lørdag 1. juni 10:00-11:30 / 12:00-13:30 
“Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK)” 
     med Sisse Siegumfeldt. 250 DKK.     Afholdes igen 28/9. 

 

 Lørdag 1. juni 10:45-13:45 
Mindful Eating workshop 

med Per Brændgaard. 300 kr. 
 

Lørdag 8. juni 9:30-16:00 inkl. frokost 
Iyengar Yoga workshop: Skuldre og nakke. 

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

 Lørdag 15. juni 9-13 
Shadow Yoga workshop: Yoga-udfordringen 

med Maria Høy. 395 kr eller 4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


