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Flere nyheder på næste side…
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Vinter vidunderligt
Vi håber, at I alle er godt inde i 2015 og ønsker jer et 
godt  nytår! Vi er i fuld sving og efter en travl januar er 
der nu tid til et nyhedsbrev igen.  Der er kommet rigtig 
mange ny kunder til og en del af jer gamle har været 
flittige i denne måned. Det er jo rigtig skønt og  vi 
glæder os til at se jer til endnu mere træning i Birkerød 
og Lyngby!

Vi knokler stadig løs med det nye bookingsystem hvor 
der også er integreret webshop i . Så det bliver endnu 
nemmere at tanke op og tilmelde dig de forskellige 
hold. Det bliver også muligt selv at gå ind og booke 
privattimer direkte i kalenderen.  Vi krydser fingre for, 
at februar bliver måneden hvor det sker. Alle kunder 
bliver overført til det nye systemet og du får direkte 
besked når det sker og vi sender også info ud omkring 
hvordan du skal forholde dig.  

Som altid har vi nye ting på programmet. Dette forår 
byder på en masse workshops og træningsevnet, bl.a. 
Foot Fixer nu på lørdag 7. feb. kl. 14-16.30 i Birkerød. I 
april starter vi et meditationskursus op. Det forløber 
over 5 gange og du kan læse mere i dette nyhedsbrev 
og på vores hjemmeside.
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På  vores hjemmeside ligger en der en workshops kalender som løbende bliver opdater. Der er både kurser 
for dig, der allerede er Pilates instruktør, for dig som lige er startet og til den øvede som gerne vil vide lidt 
mere og udfordre sig selv.

Vi træner i hele systemet hos Pilates B og begge studier er fuldt udstyret med alle de klassiske Pilates 
apparater af højeste kvalitet. Udstyret er sikkert og der findes ingen studier i Danmark som har det samme. I 
Lyngby har vi DesignByBasil og i Birkerød TecnoPilates. Basils udstyr er fra USA og udspringer fra Gratz som er 
det ældste og første firma som lavede apparater for Joseph H. Pilates. TecnoPilates er Italiensk og er lavet ud 
fra de gamle tegninger og de har formået at lave apparater som er stort set identisk med Gratz og 
DesignByBasil. Når du træner på vores Reformere, Wunda Chair og Cadillac så er du ikke i tvivl om hvad det 
vil sige at lave Pilates og hvorfor det virker så godt.



Pilates workshop – Foot Fixer lørdag 7. feb. kl. 14-16.30
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Få dine baby fødder tilbage! Vores instruktør Rachel 
afholder en workshop om fødder , denne gang i 
Birkerød. Principperne er med udgangspunkt i Pilates, 
men alle vil få noget ud af workshoppen. Om du har 
problemer med fødderne selv eller om du er 
interesseret i det til din daglige træning.

Dine fødder vil føles fantastiske efter denne workshop 
og du vil mærker hvordan fødderne muskulært er 
forbundet med resten af kroppen. Korrekt position i 
fødderne er vigtigt for kropsholdningen, letter din 
gang og kan afhjælpe smerter i hofte og lænden.

Flere nyheder på næste side…

Workshoppen bliver afholdt på engelsk og er åben for alle. Den koster 3 klip eller 395 kr. inkl. kaffe, te og 
frugt. Der er begrænset antal pladser og du kan tilmelde dig via bookingsystemet eller ved at skrive en 
mail til info@pilatesb.dk.

Joseph Pilates har designet specielt udstyr netop til dette 
formål. Så som Foot Corrector og Toe Corrector og 
øvelsen "Footwork" på reformeren er til samme formål og 
er med til at vedligeholde eller opnå stærke, smidige og 
sunde fødder. Lær hvordan du kan indarbejde disse øvelser 
til en daglig træning hjemme med elastikker, tennis bolde og 
vaskeklude! Der tages udgangspunkt i alle de klassiske 
øvelser for fødderne og i moderne fod styrkende øvelser.

”Your feet will feel fantastic with this foot-focused 
workshop! Correct foot alignment is important for good 
posture, ease of gait and can alleviate hip and lower back 
problems. Joseph Pilates designed specialized equipment 
such as the Foot Corrector and Toe Corrector as well 
as exercises such as "Footwork" on the reformer to help 
maintain strong, supple and health feet. The workshop will 
cover classical Pilates foot exercises on the equipment as 
well as contemporary foot strengthening exercises. Learn 
how to incorporate these exercises into a home, foot-health 
routine using everyday items such as elastic bands, tennis 
balls and washcloths!”
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Før- og efterfødselstræning

Der starter nye efterfødselshold op i uge 8 og 
tilmeldingen er åben. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, 
så tilmeld dig nu. Max. 8 deltagere pr. hold.

Pilates er særligt velegnet som før- og 
efterfødselstræning netop fordi der arbejdes med de 
dybereliggende mavemuskler, så du bliver styrket 
indefra og får din bevægelighed og styrke hurtigt igen. 
Hos Pilates B er der plads til alle. Efter de første 8 uger 
er der mulighed for, at holdet kan fortsætte sammen 8 
uger mere. Dette giver de bedste betingelser for, at 
komme hurtigt i form igen, både for krop og sind!

Vi har gennemført rigtig mange før- og efterfødselshold med samme team af undervisere, så du er i trygge 
hænder hele vejen igennem! Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig, så skrive til os på 
info@pilatesb.dk.

Efterfødselshold - Birkerød
Baby + 5 uger, fredag kl. 9.30-12 opstart 20. februar
Baby +5 md., torsdag kl. 10.30-12 opstart 19. februar

Pilates med baby
Mandag kl. 10-11 i Birkerød
Tirsdag kl. 10.30-11.30 i Lyngby

Pilates for mor
Tirsdag kl. 20.15-21 i Birkerød
Torsdag kl. 20.15-21 i Lyngby

Pilates for gravide
Torsdag kl. 15-16 i Birkerød
Mandag kl. 15-16 i Lyngby
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Børnehold i Pilates for børn 6-10 år

Det er aldrig hverken for tidligt eller for sent at starte med 
bevægelse og træning. Blot der sker på en ordentlig måde 
uden unødig belastning af led og sener.

Vi tilbyder børnehold i Pilates hver torsdag kl. 16.15-17 i 
Birkerød med Rikke. Holdet er i gang, men dit barn kan 
sagtens nå at være med denne sæson. Holdet holder alle 
skolernes ferie.

Flere nyheder på næste side…

Det som dit barn får ud af Pilates er en øget kropskontrol, de får styrket deres krop og lært hvordan 
kroppen egentlig fungere, hvad der er gode og dårlige bevægelser, og de får skærpet deres fokus og 
koncentration. Som med alt andet, så tager det tid at lære og meste det. Øvelserne og rytmen bliver 
gentaget mange gange og det giver tid til fordybelse i kroppen og til at mærke styrken og roen. Timen 
afsluttes med en lille guidede afspænding af krop og sind.  

Der trænes hver torsdag kl. 16.15 – 17 og der er åbent for at forældre kan deltage. Holdet holder ferie i 
uge 7. Skriv til info@pilatesb.dk hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at tilmelde dit barn.
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Yoga hos Pilates B i Birkerød

Vi tilbyder to former for Yoga – Yin Yoga og Vinyasa Yoga. 

Yin er roen og fordybelsen og Vinyasa er dynamisk og 
aktivt og derfor er det en rigtig god kombination. Yoga er 
et godt supplement til din daglige træning af Pilates, løb, 
svømning, cykling, klatring eller blot til en travl hverdag.

Yin Yoga mandag kl. 18.45-20 med Kira
Vinyasa Yoga torsdag kl. 19.15-20.45 med Kathinka

På begge hold kan du deltage enten ved at købe en fast plads 8 gange i træk til 1050 kr. eller ved at 
bruge dit klippekort. 
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Meditations kursus med Nikolaj Bruun fra ZenDanmark

Forløbet varer over 5 lørdag i foråret fra kl. 12.30 – 15 
og du må forvente noget hjemmetræning. Du får 
udleveret kursusmateriale på første kursusdag.

Kursusdage: 18.4 - 2.5 - 23.5 - 13.6 -27.6

Pris: 2.500 kr. 

Indhold i kurset:
Undervisning og træning i meditation
Forståelse af egne muligheder og begrænsninger
Hjernen, nervesystemet, kroppen og sindet 
Mere lykke gennem ansvar
retning og praksis

Alle større resultater  i livet kræver intensiv træning og en vedholdende indsats. For at få fuldt udbytte af 
dette kursus forventes deltagerne derfor at skabe rammer for daglig meditation. For at få mest ud af kurset og 
styrker din disciplin og vedholdenhed er kurset fordelt over fem gange af 2,5 times varighed.

Del 1: Meditation og daglig praksis.
Del 2: Muligheder og begrænsninger.
Del 3: Hjernen og nervesystemet.
Del 4: Lykke
Det 5: Retning

For mere info eller tilmelding skriv til os på info@pilatesb.dk eller følg med på hjemmesiden.
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