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At undgå vokseværk ! 
Sikken fødselsdag for en tre-årig! Det var vores held og lykke at fejre dagen med 
huset fuldt. Den forløbne måneds tal viser rekorder på alle fronter med en sundt 
voksende samling af lærere og glade elever. Jeres støtte betyder meget for os! Det 
ligger os også meget på hjerte at der er plads til alle, ikke bare på måtten, men 
også ved spisebordet. Sæsonen er i fuld gang med et stort batteri af ugentlige 
klasser i alle farver og en fyldt workshopliste. Reservér på forhånd (36t) til et af 
Jacks populære vegetarmåltider i ugens løb (se datoer nedenfor). Nyd det hele! 

Ekstra inspiration 
Din praksis i løbet af ugen er nøglen. Workshops giver dig i tillæg inspiration og 
nye teknikker og vinkler på yogaens elementer. Vi er meget heldige på YC at have 
en god lokal koncentration  af viden og dygtige lærere. Vi er taknemmelige når vi  
fra udlandet kan invitere lærere på besøg med en ganske særlig og indlevende 
evne til at undervise, formidle og inspirere os alle til bedre yogapraksis ud fra den 
viden og indsigt de selv har fået ved kilden. Sådan en lærer er Jayne Orton. Den 
sidste weekend i oktober er vi glade for at sige velkommen til denne seniorlærer fra 
Birmingham i England for første gang. Start fredag 25/10 med en aften med temaet 
‘The importance of abdominal work in Iyengar Yoga’ for lærere og øvede elever. 
Kom også til weekendworkshoppen for alle niveauer  hele lørdagen og søndag 
formiddag med titlen ‘The journey from the outer body to the inner body’. 

Efterår ved komfuret... 
Magen til fokus på velsmagende vegetar- / vegansk / glutenfri mad lavet fra 
bunden findes ikke noget sted i og nær Danmark! Bænk dig ved det store bord i 
Jacks hyggelige køkken torsdag den 3. oktober kl. 20:45, tirsdagene 8/10 og 15/10 
(vegansk) også kl. 20:45, fredag den 11. oktober kl. 18:45, og slutteligt mandag  
28/10 kl. 20:45. Der er tre workshops i denne måned med skønne frokoster (se 
listen nedenfor): Iyengar Yoga med Mette Vulpius & Jayne Orton samt heldags 
’Kundalini Chakra Immersion’ med Saran Kaur på besøg igen fra Berlin. Wahe! 

Glade vindere 
Et måltid på YC i oktober eller november er vundet af de følgende syv heldige 
abonnenter: Irena M, Jo S, Casper R, Irina R, Cecilie S, Daniele DM og Maria N. 

Ni YC filmstjerner 
Vi er stolte af vores lærere når de har lejlighed til at vise deres farver på og for YC. 
Som en fornyet invitation til at lære dem at kende har vi fået en lovende ny 
filmmager til mesterligt at producere videoportrætter. Se dem på Facebook eller 
Youtube (søg efter kanalen Yogacentralen) og mød Maria, Ursi, Petrine, Kristine, 
Nina Julie, Louise, Mette, Janni og Jack for at høre deres syn på yoga, klasser og 
om at undervise på YC. Inden længe forvent mere på den kanal, når Tobias 
optager igen i Studio 1. Jack har lovet at fortælle om mad og hvad der sker i 
køkkenet. ”Stay tuned”. 

Automatisk genopfyldning 
Flere og flere vil hellere sætte et fast beløb af til yoga hver måned frem for at købe 
klippekort i ny og næ. Vi tilbyder “8 klip den ottende i hver måned”. Du abonnerer 
for 685 kr per måned trukket over BetalingsService fra din bankkonto. Du skal 
være med mindst i seks måneder i træk. Klippene er lige så fleksible som dem, du 
allerede kender: Brug dem til yoga, mad, meditation, de fleste workshops, og 
tilmeld dig to gange og tag en ven med. Bruger du dem ikke i en måned ruller de 
over til den næste. Betal første rate på Yoganet, hvor du også kan købe gavekort. 

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



WORKSHOPS & KURSER 
Fredag 4. oktober 19:00-21:30 

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

 

 Lørdag 5. oktober 9:30-12:30 + frokost  
Iyengar Yoga Workshop: Backbends 

med Mette Vulpius. 4 klip eller 395 kr inkl. vegatarfrokost. 
 

Lørdag 5. Og 19. oktober 11-13 
Allround yoga for alle 

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

Søndag 6. oktober 14:15-17:15 
Workshop i Mindfulness Meditation (DK) 

med Lisbeth Tong. 3 klip eller 300 kr. 
 

Lørdag 12. oktober 10:00-13:30 / 14:00-15:30 
“Børne / Forældre Workshop 4-7 år & 8-12 år (DK)” 

med Sisse Siegumfeldt.  250 DKK.   Holdes igen 23/11 (få pladser) . 
 

Lørdag 12. oktober 14 -17 
Partner Yoga Workshop  

med Sisse Siegumfeldt    275 DKK per person. Come to eller alene. 
 

 Søndag 13. oktober 12-14 
Yoga & Storytelling workshop 

med Janni Daugaard. 2 klip eller 200 kr.  
 

Lørdag 19. oktober  9:30-18:30 inkl. frokost 
Kundalini workshop: Chakra Immersion (ENG) – “CHAKRA PARTY” 

med Saran Kaur (Berlin). 8 klip eller 790 kr inkl. vegetarfrokost. 
 

Søndag 20. oktober 12-14 
Kundalini & Vinyasa Yoga workshop: Self acceptance (ENG) 

med Tanya Markul & Saran Kaur (Berlin). 2 klip eller 225 kr. 
 

 Søndag 20. oktober 14:15-17:15 
Yoga + meditation workshop: Make space 

with Petrine Severin. 3 klip eller 300 kr. (1 klips rabat hvis du også tilmelder dig til 17/11) 
 

     Seks mandage fra 21/10 til 25/11 12:00-14:30 

     Fire mandage fra 21/10 til 11/11 12:00-14:30 
Otte onsdage fra 23/10 til 11/12 12:00-14:30 

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

Efterfødsels- / førfødsels-kurser. 1300 / 900 / 1600 kr 
 

Fredag 25. oktober 18:30-20:30 
Iyengar Yoga Workshop for teachers and experienced students (ENG) 

med Jayne Orton (Birmingham, UK). 4 klip eller 395 kr. 
 

Lørdag 26. oktober 10-17 + frokost & søndag 27. oktober 9-12 
Iyengar Yoga Workshop for all levels (ENG) 

med Jayne Orton (Birmingham, UK).  12 klip eller 1185 kr inkl. frokost. 
1 klip rabat ved tilmelding til begge workshops (Fre+Lør+Søn). Hver session sælges separat. 

 

Se alle også senere workshops på hjemmesiden.  (ENG) = på engelsk  (DK)=på dansk ellers efter behov. 
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