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Velkommen tilbage til Jer vi kender 
Vi håber at I alle har haft en skøn sommer ! Der har været velbelagt på YC med 
yoga hver dag. Vi har travlt med at gøre klar til den nye sæson inklusive 
skemaændringer. Tanja Ottesen er endelig her igen efter studierne i Berlin og 
starter workshopsæsonen sammen med Louise Justesen 2. august kl. 19:00. YC 
tilbyder det bedste og mest varierede ugeskema i byen, og vi er meget tilfredse 
med at kunne tilføje Yin Yoga (gul) og er sikre på at vi har ramt plet med Kristine 
Marie Rost, som vil undervise to gange om ugen i denne mindful yogapraksis, og 
med mere på vej. I den dynamiske genre (rød) kan du også se frem til at møde 
Ursi Koller, som nu har den tidligste klasse på YC fredage kl. 7:00 (og også snart 
tirsdage kl. 7:00). Nu kan du blive guidet ugentligt i meditation (lilla) om fredagen 
og søndagen af dejlige Petrine Severin. Sluttelig, er vi glade for at Henriette Thiel-
Nielsen underviser på udvalgte mandage og fredage i Iyengar yoga (blå).  

Internationale gæster: Janet & Saran 
Kom og oplev det hele, eller en halv eller hel dag med Janet MacLeod (San 
Francisco) på besøg for fjerde år! Start onsdag aften 14/8 med 2 timer om at starte 
eller genopfriske en egen/hjemme-praksis trin for trin. Fredag 16/8 i dagtimerne er 
der for workshop for lærere og øvede elever. Weekendens workshop er for alle 
med start fredag aften, fortsættende med to afdelinger lørdag inkl. frokost, og 
sluttende søndag med en vidunderlig pranayama-time efterfuldt af stående 
stillinger. Endvidere vil Paul Levine oplyse os torsdag aften 15/8 med et foredrag 
om krop og fysikkens love. Vi er også taknemmelige for at Saran Kaur (Berlin) 
besøger YC og skaren af trofaste samt nye Kundalini-udøvere med en “Waheguru” 
workshop lørdag 24/8, og endda endnu en workshop 25/8. Flere detaljer nedenfor. 

Vegetarkøkkenet udvider fra august 
Jack har været på udkig efter endnu en tid til måltider for at imødekomme sulten. 
Madlavningen er nu sat i system med den bedste hjemmelavede vegetarmad i 
byen: mandagens middag er 26/8 kl. 20:45. De to tirsdagsmiddage serveres 13/8 
og 20/8. 20. August er vegansk. Første måltid i august er allerede fredag 9/8 
(glutenfri) og igen 30/8 kl. 18:45 for at fejre sensommeren. Som noget nyt er der 
også middag en torsdag, i august den 22. kl. 20:45. Den aften er Mette Vulpius  
vikar på Jacks nye torsdagsklasse med restoratives (genopbyggende stillinger). 
Deltagere på Janets og Mettes workshops har også fornøjelsen af at kunne gå fra 
måtten direkte til spisebordet (se nedenfor). Husk tilmelding senest 36t før til mad. 

På stranden: CPH Yoga Festival 2013 
Vi håber at kunne sige hej på CYF 24. og 25. august ! Kom forbi for en snak, en 
snack fra Jack, godt selskab og chancen for at vinde præmier i vores indbydende 
bod. Det glæder os overmåde meget at så mange YC lærere undervise derude og 
spreder glæden. På www.copenhagenyogafestival.dk kan du planlægge dit besøg. 
Husk at der også den weekend er masser af yoga på YC som altid. 

Glade vindere 
Et måltid på YC i august eller september er vundet af følgende syv abonnenter: 
Asger M, Katrine B, Eva B, Mette R, Stinne B H, Vivian R L og David W 

Også velkommen til Jer vi ikke kender … endnu 
Vi er glædeligt overraskede over så mange ny ansigter på YC enten på feriebesøg  
eller herboende i hvad andre kalder den stille periode. Hvis du netop har fundet os 
så brug lidt tid på www.yogacentralen.dk for at læse om lærere, yogaformer, 
ugeskemaet med farverne for de 40 ugentlige timer, de mange yogaworkshops, 
kurser med før- og efterfødsels-yoga, og meditation (klasser og workshops). 
www.yoganet.dk (web & smartphone) bruger du til at købe de fleksible klippekort 
med god mængderabat, gavekort, tilmelding til klasse, workshops og måltider, og 
for at se sidste-øjebliks-ændringer, og detaljer om din profil og dine klip. 

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



 WORKSHOPS & KURSER 
Fredag 2. august 19:00-21:30 
Jivamukti Yoga workshop 

med Louise Justesen & Tanja Ottesen. 200 kr eller 2 klip. 
 

 Lørdagene 3. + 17. + 31. august 11-13 
Allround yoga for alle 

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

 Onsdag 7. august 18:15-19:45 og 14. august 14:00-15:30 
EXTRA Gravidyoga (DK)  

med Maria Allingham. 1 klip eller 125 kr per gang.  
 

Seks mandage fra 12. august 10:00-11:30 
Yoga with your Baby -- post-natal (ENG) 

med Maria Allingham. 750 kr for 6 gange.  
 

  Onsdag 14. august 18:15-20:15 
Iyengar Yoga Workshop: How to establish your self/home practice (ENG)       

med Janet MacLeod (San Francisco). 4 klip eller 395 kr. 
 

Torsdag 15. august 19:00-20:15 
Talk: physics of the human body (ENG) 

med Paul Levine (San Francisco). 100 kr eller 1 klip. 
 

Friday 16. august 10-17 
Iyengar Yoga Workshops for teachers and experienced students (ENG) 

med Janet MacLeod (San Francisco). 8 klip eller 795 kr. Også halve dage. 
 

  Fredag 16. august 18:30 til søndag 18. august 12:30 
Iyengar Yoga Workshop for everyone (ENG) 

med Janet MacLeod (San Francisco). 1695 kr eller 17 klip. Også enkeltdage. 
 

         Seks mandage fra 19. august til 23. September 12:00-14:30 
Fire mandage fra 19. august 19th til 9. september 12:00-14:30 
Otte onsdage fra 21. august til 9. october 18:15-19:45/21:15 

YOJO Baby (DK) / YOJO Gravid (DK) /  YOJO Gravid (DK)       
med jordemoder Anne Ruby & yogalærer Maria Allingham.  

Førfødels- og efterfødselskurser. 1300/900/1600 kr 
 

 Lørdag 24. august 9:30-12:30  
Kundalini workshop WAHEGURU - You are a miracle of Infinity (ENG)  

Søndag 25. august 14-17 
Kundalini workshop - The power of Love (ENG) 

med gæstelærer Saran Kaur (Berlin). 4 klip eller 395 kr for hver.  
 

 Lørdagene 31. august, 7.+28. september og 5. october 5th 9:30-12:30  
Iyengar Yoga Workshop series 

med Mette Vulpius. 13 klip eller 1300 kr for alle fire incl. 2 frokoster. 
Ellers 4,3,3,4 klip eller 400/300/300/400 for hver. 

 

 Lørdag 31. august 15-17 
Yin and Yang – Yin Yoga workshop (DK) 

med Nina Julie Sørensen. 2 klip eller 200 kr.  
 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   


