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Klar til en dynamisk efterårssæson 
Sæt sejlene til Yogacentralens fjerde år! Mens vi nyder ekkoet fra en super 
sommer med en blivende virkning og dejlige minder fra Janets årlige workshops og 
vores meget travle bod på Copenhagen Yoga Festival i sidste måned, er vi godt på 
vej ind i efterårssæsonen med det nye skema og en tæt pakket liste af workshops. 
Tag for dig af alt, hvad YC har at tilbyde for at “finde ind til den glæde, som altid 
findes” 7 dage om ugen. Få etableret en god rutine for at holde dig flydende i den 
kommende årstid og forandringer. Velkommen i dynamiske (røde) klasser til Ursi 
Koller og Sharline Rofail. Som en ekstra forkælelse dette efterår planlæg med og 
reserver fredag 25/10 18:30-20:30, hele lørdagen og søndag formiddag til vores 
særlige gæst: senior Iyengar-lærer, Jayne Orton fra Birmingham i England.  

Få & giv 
En særlig tilføjelse til skemaet i denne sæson ønsker vi succes. En såkaldt 
”Community Class” om mandagen kl. 17:00 er en videreudvikling af Jack's klasse i 
en kirkekrypt på Nørrebro afholdt i årevis med det sigte at fast yogaundervisning 
skal være tilgængelig for alle uanset økonomisk formåen. Med det in mente har YC 
skabt et specielt klippekort til netop denne klasse til reduceret pris. Endvidere går 
Jacks indtægt fra klassen til velgørenhed ved slutningen af hver sæson fremover. 
Du kan være sikker på at han er på udkig efter lokale initiativer, som giver næring 
og glæde til dem, der har brug herfor. Du kan også bruge dit normale klippekort og 
dermed være med til at donere mere når/hvis du kan. Klassen er niveau 1 for alle. 

I al enkelthed fra jorden 
Efteråret er faktisk Jacks yndlingsårstid i køkkenet! Der kan være trængsel. For at 
undgå at gå sulten så husk at reservere plads (også til en ven) 36 timer i forvejen. 
Torsdag 5. september kl. 20:45, fredag 20/9 (glutenfri) kl. 18:45, tirsdag den 24. Kl. 
20:45 (vegansk) og endelig mandag 30/9 kl. 20:45 er de dage, hvor du kan spise 
med i denne måned. Workshops med frokost (se nedenfor) er også en populært 
kilde til glæde for alle i weekenden. Særlig mulighed: Per Brændgaard afholder sin 
meget omtalte workshop om Mindful spisning i september igen! (se nedenfor). 

Ekstra Ekstra!  
Et måltid på YC i  september/oktober er vundet af følgende abonnenter: Morten E, 
Eva K, Nicoline M, Jette P S, Sarah T, Pia Y og Ulla B. Vi er også i færd med at 
trække lod blandt quizdeltagerne fra årets Copenhagen Yoga Festival. Sluttelig er 
det allerede vores faste tradition at invitere til gratis klasser hele dagen på vores 3 
års fødselsdag torsdag den 19. september. Tiden flyer. Tilmelding er mulig nu. 

Kundalini og Yin 
Vi er henrykte over at Mette Tost fortsætter søndagens populære Kundalini-klasse 
for kvinder kl. 16:30 i denne sæson. Også et stort velkommen til Rubén Recárdez 
med en Kundalini-klasse for alle søndage kl. 14:30. Hvis du ikke allerede har 
prøvet Yin Yoga, så udvider Kristine Marie Rost fra de to ugentlige 
eftermiddagsklasser (tirs+tors) med onsdage kl. 20:00 i lige uger og en efterspurgt 
ny workshop for mindful løbere ved startlinjen den 14/9 (se mere nedenfor). 

Specielle klasser og workshops 
Stilhed og ro i og gennem meditationspraksis kan opleves to gange ugentligt med 
Petrine Severin og i workshops også med Lisbeth Tong. Vi er særdeles glade for at 
huse Sisse Siegumfeldt til hvad hun har på hjerte. I denne måned er det hendes 
populære workshop for lærere om at undervise børn i yoga udover hendes 
månedlige voksen+barn workshop (se mere nedenfor). YOJO er klar med 
efterårets række af før- og efterfødsels-kurser udover Maria Allinghams mor&baby 
forløb på engelsk om mandagen. 

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



WORKSHOPS & KURSER 
 

  Lørdagene 7. og 28. september, og 5. oktober 9:30-12:30  
Iyengar Yoga Workshops 

med Mette Vulpius. 3 klip eller 300 kr.  4 klip ellr 400 kr inkl. frokost 5/10. 
 

Lørdag 7. september 13-17 
Jivamukti Yoga Basic workshop 

med Louise Justesen & Tanja Ottesen. 300 kr eller 3 klip. 
 

Søndag 8. september 12-14 
Yoga workshop for begyndere 

med Janni Daugaard. 2 klip eller 200 kr.  
 

Lørdag 14. september 10-12 
Introduktion to Kundalini yoga 
med Lene Lund. 2 klip eller 200 kr. 

 

Lørdag 14. september 11-13 
Allround yoga for alle 

med Evi Xiromeriti. 200 kr eller 2 klip.  
 

Lørdag 14. september 14-16 (og 9/11 og 30/11) 
Yin Yoga for løbere  

med Kristine Marie Rost. 2 klip eller 200 kr per gang. 1 klip i rabat for alle 3. 
 

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

med Lisbeth Tong. 3 klip eller 300 kr. 
 

     Fire mandage fra 16/9 til 7/10 12:00-14:30 
Seks onsdage fra 18/9 til 30/10 12:00-14:30 

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

Førfødsels- og efterfødsels-kurser. 900/1300 kr 
 

 Lørdag 21. september 10:45-13:45 
Mindful Eating workshop 

med Per Brændgaard. 300 DKK. 
 

Lørdag 21. september 14:00-16:30 
Yin Yoga & kvindekroppen (DK) 

med Kristine Marie Rost. 3 klip eller 300 kr. inkl materiale. 
 

Søndag 22. september 9-16 
At undervise børn i yoga (DK) 

     med Sisse Siegumfeldt  950 DKK inkl. frokost og DVD. 
 

Seks mandage fra 23/9 10:00-11:30 
”Yoga with your Baby -- post-natal (ENG)” 

med Maria Allingham. 750 kr for 6 gange efterfødselskursus med baby på engelsk.  
 

Lørdag 28. september 14:00-15:30 / 16:00-17:30 
Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK) 

     med Sisse Siegumfeldt    250 DKK. Næste gang igen 12/10. 
 

Søndag 29. september 12:30-15:30 
Restorative Yoga Workshop 

med Ditte Bykærholm Nielsen. 3 klip eller 300 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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