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Endelig sommer 
Ugeskemaet fortsætter helt til slutningen af august med undtagelse af ugerne 26-
32 hvor der er et mere varieret skema mens lærerne nyder ferie. Vi vil som altid 
sørge for at der er yoga hver dag i vores kølige (eller om nødigt opvarmede) 
studier. Du vil også møde vikarer, så tjek altid Yoganet. Og vær også opmærksom 
på pop-up arrangementer med faste eller gæstende lærere mens sommeren 
udfolder sig. Der er allerede planlagt mange skønne workshops i juni, se nedenfor. 

Endnu mere af Janet (den fjerde) 
Vi kan slet ikke vente med at byde velkommen til Janet MacLeod (San Francisco) 
for fjerde år. I år har vi overtalt hende til at undervise mere end nogensinde. Janet 
har sammensat et program kaldet “Yoga to Make your Heart Sing with Janet 
MacLeod”. Begynd onsdag aften 14/8 med 2 timer om at starte eller blive 
inspireret til en hjemme/selv-praksis. I følge traditionen er der fredag 16/8 i 
dagtimerne en workshop for lærere og øvede elever. Weekend-workshoppen 
for alle starter fredag aften, fortsætter lørdag med to dele og med frokost fra Jack 
undervejs, og slutter søndag kl 12:30 efter en skøn pranayama time, en tepause 
og endnu en superb asana-praksis. Endvidere vil Janets partner og fysiker Paul 
Levine oplyse os torsdag aften med et foredrag om yoga, krop og fysik. Hvis du 
tilmelder dig senest 30/6 til både fredags og weekend-workshop, så kan du blive 
tilmeldt hjemmepraksis-klassen og foredraget uden beregning. Hvis du tilmelder 
dig weekendworkshoppen senest 30/6 er foredraget gratis. Der er begrænset 
plads. Klippekort er det billigste. Hjemmeyoga 4 klip. Foredrag koster 1 klip. 
Fredagens workshop 8 klip. Weekend-workshop inkl. frokost 17 klip.  

Juni i køkkenet 
Med inspiration fra nylige rejser og en ny kogebog har Jack med tilfredshed vendt 
sig mod Mellemøsten! Som en særlig forkælelse støder Karen Wajnman til fredag 
14/6 som gæst ved komfuret for på bedste vis at tage os til Jerusalem i et par 
timer. Mandag er der aftensmad 3/6 kl. 20:45 efter Lones og Jannis timer kl. 19. 
Den 14. Juni starter middagen kl. 18:45 efter kl. 17:00 klasserne med Tanya and 
Lone. Nyd også middag tirsdagene 11/6 og 25/6 kl. 20:45 efter timerne med Mette 
og Louise kl 19. Mettes & Lones juni-workshops nyder også godt af den unikke 
”Yoga & Food combo” (se listen nedenfor). Tilmeld dig 36 timer før på Yoganet.  

Grand central 
“All aboard!” YC er det samlingssted i byen hvor du som elev kan dyrke forskellige 
slags yoga og med nogen af de bedste uafhængige lærere i ugens løb. Det er 
vores store og gode skæbne at have gjort så mange opdagelser og skabt de rette 
forbindelser med en voksende gruppe af dedikerede lærere på ugeskemaet og i 
tillæg ligeså talentfulde danske og udenlandske gæstelærere med workshops. Vi 
fortsætter til stadighed med at tilbyde dig førsteklasses yogainstruktion på en 
samme tid uformel, menneskelig, inkluderende, ikke-sekterisk måde, nede på 
jorden midt i dagliglivet!. 

Glade vindere 
Et måltid på YC i juni eller august er vundet af følgende syv abonnenter: 
Line EE, Heather T, Mathias K, Malene R, Inge T, Helle S og  Karina GH. 

Velkommen til nye elever 
Vi siger velkommen til et fantastisk antal nye elever nu hvor rygtet om YC spreder 
sig i alle hjørner af Hovedstaden. For yogabegyndere anbefaler vi klasser med ”1” i 
titlen fx ”1-2” eller ”1-3” eller klasser uden numre.  Al information om lærere, de 
farve-mærkede yogastilarter og niveauerne findes på www.yogacentralen.dk, mens 
www.yoganet.dk på din computer og smartphone benyttes til at købe klippekort, 
tilmelde sig klasser, workshops og måltider, og at tjekke ændringer i sidste øjeblik. 

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



WORKSHOPS & COURSES 
Torsdagene 30. maj 9:00-10:30 og 6+13+20+27. juni 

A gentle introduction to Ashtanga Vinyasa Yoga (ENG) 
med Sharline Rofail. Alm. klassepris: 1 klip via kalenderen på Yoganet.  

 

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 kr (1 barn + 1 voksen).  Næste gang 28/9. 
 

 Lørdag 1. juni  10:45-13:45 
Mindful Spisning workshop 
med Per Brændgaard. 300 kr. 

 

 Lørdag June 1st og søndag June 2nd begge 14:15-17:45 
Kundalini Yoga workshop: BE YOU! (ENG) 

med Saran Kaur (Berlin). 300 kr eller 3 klip per gang. 1 klip samlerabat. 
 

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. 
 

 Lørdagene June 8th + 22nd 11-13 (and again Aug 3rd and 17th) 
All-round yoga for alle 

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

Mandagene uge 24-27 fra 10. juni 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 
Kurserne næste halvår er også åbne for tilmelding nu. 

 

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

med Maria Høy. 395 kr eller 4 klip.  
 

Fredag 21. Juni 17-19 + Lørdag 22. juni 9:30-12:30 + frokost  
Sommer Iyengar Yoga Workshop 

med Lone Kristensen. 6 klip eller 595 kr for det hele. 3 or 5 klip per dag. 
 

Søndag 23. Juni 12:00-13:30 
Blindfold (!!) Yoga workshop 

med Janni Daugaard. Som en (u)almindelige klasse: 1 klip eller 125 kr. 
 

 Lørdag 29. juni 10-13 
Ayurveda og yoga for årstiden: Sommer (DK) 

med Kathinka Søndergaard. 3 klip eller 300 kr. 
 

Lørdag 29. Juni 14:00-16:30   (og 2/8 19-21:30 sammen m/ Tanja O) 
Jivamukti Yoga event (DK) 

med Louise Justesen. 2 klip eller 200 kr.  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


