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God sommer!
PilatesB ønsker jer en rigtig god sommer og vi håber at I 
alle må nyde de varme dag og lyse nætter! 

Det har som altid været en fornøjelse at træne med jer og 
vi ser frem til mange flere timer i efteråret, hvor vi kan 
byde jer på endnu flere nye tiltag!

Bl.a. løbehold, skånehold og nye lækre maskiner! 
Maskinerne, Wall Units og Cadillac er bestilt og lander i 
Birkerød fra Milano efter sommerferien. Dette giver 
mulighed for en endnu mere målrettet og effektiv 
træning. Der kommer fortsat en masse lækker massage fra 
Kathinka til jer, sunde og stimulerende SPA produkter fra 
Karmameju og økologisk og godt træningstøj fra No Balls 
og dansk og dejligt fra Moshi Moshi Mind. Følg med på 
hjemmesiden, facebook, Instagram og via nyhedsbrevet!

Yoga holder sommer pause frem til medio august, men 
Dorthe er her og holder skansen med Pilates i juli. Dorthe 
er også uddannet i The Pilates Standard, både til 
måttehold og hele systemet, dvs. alle maskiner på alle 
niveauer og tilbyder også privat timer. Hvis du ikke 
allerede har prøvet Dorthes timer, så er der god mulighed 
for det nu! Booke en gratis prøvetime på et måttehold, 3 
introduktions timer til maskinerne eller en privat time ved 
at skrive til info@pilatesb.dk.

Se sommerholdplanen på sidste side i dette Nyhedsbrev!

Rigtig god sommer og pas godt på dig selv og hinanden!

Mange sommer hilsner,
PilatesB
Dorthe, Helle, Kathinka, Rikke, Nana og Sara

mailto:info@pilatesb.dk
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Renhed – krop og sjæl

Kroppen
En af den mindre kendte side af Joseph Pilates livsfilosofi omhandler 
renhed af kroppen. Han mente at det var vigtigt at holde sin krop ren og 
huden frisk. Bl.a. ved at skrubbe og børste døde hudceller væk, lade 
huden ånde og få frisk luft. Hele hans kontroversielle system ”Contrology” 
dækkede over mere end blot træningsmetoden som vi i dag kender som 
Pilates. Contrology omhandlede et helt system til hvordan man skulle 
udvikles fra barns ben til voksne, både fysisk og psykisk. 

Han mente, at en stor del af barnets og menneskets trivsel og sundhed lå i 
renheden af huden. Hans guidelines var, at sæbe kun skulle bruges en 
gang imellem når der var snavs på huden og ellers skulle man børste sin 
hud med en blød og en hård børste og bruge rigeligt med vand i det 
daglige. 

Sindet
Fordelene for sindet ved at holde en god personlig hygiejne er flere. En god hygiejne er respekt for sig selv og 
for sine medmennesker og omgivelser. Alle kan bestemt blive snavsede, lugte af sved eller have sure tæer og 
det er ikke forbi, at den store sminke dåse og diverse parfumer skal frem, men et sted der imellem er sundt for 
dig, dit eget selvværd og dit helbred generelt, både fysisk og psykisk. Du kender hvor opløftende og okay det 
kan føles efter et godt bad hvor huden er blevet skrubbet godt igennem. Det er som om at alle tanker bliver 
renset sammen med kroppen og energien får frit løb igen. 

Renhed i studiet
Vi bestræber os på altid at holde rent og pænt i studiet fordi det fremmer velværet og sundheden. Der kommer 
og går mange mennesker ind og ud hele dagen. Derfor har vi ingen sko politik i studiet, vi som undervisere 
vasker hænder imellem hvert hold og vi beder jer om, at vaske måtter og maskiner af efter brug, komme i rent 
træningstøj og enten bruger sokker eller have rene fødder. Alt dette hjælper til, at alle får en god oplevelse ved 
at komme og træne hos PilatesB og vi håber, at du vil hjælpe os med dette.

Du vil finde vådservietter og en skraldespand i omklædningsrummet, så du kan tørre fødderne inden timen. Vi 
håber at du vil se det som en god service specielt her i sommermånederne hvor de fleste går med bare fødder.

Joe mente også, at man kunne få en energigivende og opløftende effekt af, at exfoliere og massere huden og 
at huden har godt af efter et meget varmt bad at tage gradvis koldere og koldere bad. Lyder dette bekendt og 
som noget du har hørt før? Det er nogle råd som de fleste kender, men som nogle gange glemmes midt i 
junglen af diverse sæber, parfumere og kemiske remedier. Hold det simpelt og rent og det føles godt – både i 
Pilates, Yoga og livet generelt.



Yoga
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Yoga holder sommerferie fra d.d. og frem til og starter løbende 
op igen i august. Det er muligt at deltage enten ved at tilmelde 
sig som et fast hold med 8 gange i træk på et hold for 1050 kr. 
eller ved brug af klippekort. Se hjemmeside for priser, kreditter 
og booking.

Yin Yoga med Helle man 17.30-18.45 opstart 11. August 
Vinyasa Yoga med Kathinka tors 19.15-20.45 opstart 21. August
Yin Yoga med Helle tirs 10-11 opstart 26. August 
Vinyasa Yoga med Kathinka lør 9.30-11 opstart 13. September

Flere nyheder på næste side…

Nye hold på holdplanen - Løb og Pilates Skånehold
Vi er glade for at kunne byde to nye tiltag velkomne! Det ene er et fast løbehold og det andet er et Pilates 
Skånehold.

Løbehold
Bliv bedre til at løbe og hold motivationen hen over efteråret! Løb med erfarne Hanne Langhorn fra 
Rudersdals Sportsklink og bliv lidt klogere på løb og teknik. Dette hold starter tirsdag 2. september til 25. 
november kl. 17-18. Forløbet koster 1795 kr. pr. person og tilmelding er nødvendig senest 15. august. 
Holdet er for dig der kan løbe 5 km eller 30 min og gerne vil blive bedre til at finde en god løbestil og 
rytme. Du modtager desuden et løbeprogram som du kan følge.

Pilates Skånehold
Holdet er for dig som døjer med smerter, skævheder, diskusprolaps, stenoser og diverse andre ryg- hofte-
og knælidelser og som derfor af den ene eller anden grund har brug for at tempoet i timen bliver sænket 
en smule. Træningen foregår på et lille hold i maskinerne og du bliver overrasket over, hvor fri og 
behageligt det vil føles for dig at arbejde kontrolleret i reformeren, og at du sagtens kan udføre øvelserne 
under kyndig vejledning. Der er plads til 4 personer pr hold og det koster 1495 kr. for 8 gange. Hvis du 
ikke allerede har haft dine introduktions timer til maskinerne, så skynd dig at booke dem så du kan være 
med. Hold opstart mandag 1. september kl. 11-12. Skriv for info eller hvis du er i tvivl om du kan være 
med til info@pilatesb.dk. 

Massage
Vi gentager succesen med Kathinkas skønne behandlinger 
efter sommerferien! Følg med på hjemmesiden og i næste 
nyhedsbrev, men sæt X i kalenderen allerede nu.

Onsdag 20. august kl. 10-18 Ayurvedisk massage
Torsdag 18. september kl. 13-19 Karmameju SPA behandling
Onsdag 1. oktober kl. 10-18 Ayurvedisk massage
Torsdag 30. oktober kl. 13-19 Thai Yoga massage



Før- og efterfødselshold
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Så er det tid til at tilmelde sig de nye før- og 
efterfødselshold med opstart i august! Hvis du ikke 
allerede er tilmeldt, så tilmeld dig nu. Der er kun få 
ledige pladser. Max. 8 deltagere pr. hold.

Efterfødselshold
Baby + 5 uger, torsdag kl. 9.30-12 opstart 7. august
Baby +5 md., fredag kl. 10.30-12 opstart 8. august

Forældre- og fødselsforberedelse,
tirsdag kl. 17-19 opstart 12. august

Flere nyheder på næste side…

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, så tøv ikke med at skrive til os på 
info@pilatesb.dk!

Pilates workshop med Shari Berkowitz september 2014
Workshoppen henvender sig primært til professionelle, men du som er en 
øvet udover af Pilates, kan sagtens deltage. Se hele programmet og læs 
mere om Shari på www.pilatesb.dk/traeningen/workshops/ eller skriv til 
os for info.

Benyt dig af denne enestående mulighed for, at træne Semi Privat i 
maskinerne med Shari fredag  26. september 2014! Du får 1,5 time og i er 
kun 3 personer af gangen. Der bliver 55 min hård workout efterfulgt af 35 
min spørger tid, hvor der snakkes om, hvad det egentlig var som foregik. 
Så du har mulighed for, at få stillet alle dine spørgsmål til en af de bedste! 

Gå ikke glip af det, du vil lære en masse og blive motiveret og inspireret 
endnu mere ed du allerede er!

Ved tilmelding til Semi Privat, bliver i  sammensat efter niveau, så tøv ikke 
med at melde dig til, der er også en plads til dig!

http://www.pilatesb.dk/traeningen/workshops/


Pilates B • Hovedgaden 8, 1.tv. • 3460 Birkerød • tlf. 40 48 06 48 •  info@pilatesb.dk                              

Pilates B Nyhedsbrev – Juli 2014 

5

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Kl. 8-9

Pilates

Måttehold, 

åbent niveau

Kl. 8.30-9.30

Pilates

Måttehold, 

åbent niveau

Kl. 9-10

Pilates 

Semi Privat

Kl. 9.30-10.30

Pilates 

Semi Privat

Kl. 15-16

Pilates for 

gravide

Kl. 16-17

Pilates 

Måttehold, 

åbent niveau

Kl. 17-18

Pilates 

Semi Privat

Kl. 19-20

Pilates 

Semi Privat

Kl. 20-21

Pilates

Måttehold, 

åbent  niveau

SOMMERHOLDPLAN 2014 UGE 28, 30 & 31
- OBS! Ingen træning i uge 29! 


