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Efterårstræning hos Pilates B
Puha, så er 2014 næsten gået! Hvor blev tiden dog af? For 
vores vedkomne er der sket så meget nyt og vi har knoklet løs. 
Det føltes blot som i går, at det var forår og sommer. Tiden er 
gået hurtigt og snart er det december igen. Det er jo både godt 
og skidt, men når man har det sjovt og er i gang med en masse, 
så flyver tiden…. Nu er efteråret kommet og det er tid til lidt 
fordybelse og ro, tid til refleksion og eftertanke.

Vi har nu to studier og Lyngby tog rigtig godt imod os! Tak til 
alle som mødte op og var med til  at markere åbningen - Det 
var dejligt at se så mange mennesker i det lille studio i 
bondebyen! Vi kunne næsten ikke være flere. Det var en rigtig 
hyggelig lørdag og mange kiggede forbi til gratis privat træning. 
Det nye studio giver dig endnu flere muligheder for at vælge 
din træning efter hvad du har lyst til og hvornår det passer dig. 

Anja og Rikke er godt i gang med deres uddannelse til personlig træner i Pilates, så de også kan undervise 
i maskinerne og privat. Så I vil opleve, at de en gang imellem sidder og kigger på at jeg underviser. Dette 
er for at samle observationstimer sammen til at bestå uddannelsen. Det kræver 600 praktik timer at blive 
Pilates instruktør hos The Pilates Standard. En del af dem er egen træning, observationer og så                         
undervisning af andre.  Studiet og Sara er godkendt til at varetage praktik og egen trænings delen af 
uddannelsen i Danmark. Så hvis du overvejer om dette er en uddannelse for dig, så er du velkommen til at 
kontakte os for yderligere information eller for en privat time så du kan fornemme hvad det hele handler 
om. 

Dorthe underviser som hidtil i hold og privat og vil være at finde både i Birkerød og i Lyngby. Kathinka 
fortsætter om torsdagen og mandagens Yin Yoga skifter instruktør fra 8. december til Kira Løwe. Nogle af 
jer har mødt Kira som vikar for Kathinka. Kira er en erfaren instruktør og giver en rigtig god Yoga – så 
glæd dig til at prøve hendes time. Tidspunktet bliver ændret til kl. 18.45-20. Det er også muligt at få 
personlig træning i Yoga hos os. Det kan du booke ved at skrive til os på info@pilatesb.dk. Bl.a. har vi 
kunder som er sygemeldt med stress eller andet som ønsker privat Yoga træning. Det foregår pt onsdag 
formiddag og det er Louise der underviser. 

Personale nyt
Rachel er faldet godt til i Danmark og hos Pilates B og alle er glade for hendes undervisning. Hvis du ikke har 
mødt hende endnu, så prøv et af hendes hold eller deltag nu på lørdag den 15. nov kl. 14-16.30 på hendes 
workshop om fødder. Du behøver ikke at have kendskab til Pilates for at kunne deltage. Læs mere inde i 
nyhedsbrevet eller på vores hjemmeside. Alle er velkomne og det afholdes på engelsk. 
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Pilates workshop – Foot Fixer lørdag 15. nov kl. 14-16.30
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Få dine baby fødder tilbage! Vores instruktør Rachel 
afholder 15. nov en workshop om fødder i Lyngby. 
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.
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Workshoppen bliver afholdt på engelske og er åben for alle og 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 
vaskekludde! 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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Massage fredag 28. november kl. 13-19
Temaet er Ayurvediske massager og det er skønt med denne 
blide olie massage form, når blæsten rusker udenfor. Bliv fyldt 
med energi og få løsnet op for spændinger i kroppen. 
Nervesystemet bliver aktiveret ved denne blide berøring og 
dine sanser stimuleret. Det er ikke alt der skal løsnes med 
hård massage – lad musklerne slappe helt af og mærk 
hvordan du får løsnet op og smerter aftager.

Ayurvedisk massage er en energigivende massage med 
økologiske olier. Det er velværende og vækker dine sanser og 
giver dig fornyet energi. Ayurveda er en Indisk livsfilosofi og 
livsstil og Kathinka, som giver disse behandlinger, lever selv 
efter det i dagligdagen. 
Der tilbydes 3 forskellige behandlinger:
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”Sneak Peak” 25 min 375 kr. eller 2,75 klip
Kropsbehandling 55 min 650 kr. eller 4,5 klip
Fuld kropsbehandling 85 min 850 kr. eller 6,5 klip

Skriv på info@pilatesb.dk for yderligere spørgsmål eller tilmelding.

YOGA
Udover massagen, så tilbyder Kathinka Vinyasa Yoga hver torsdag kl. 19.15-20.45. Vinyasa Yoga er de 
klassiske øvelser fra Hathaen som er sat sammen i små serie i et glidende flow . Yoga formen er dynamisk 
og du bliver udfordret i stillinger du ikke selv troede at du kunne. Kathinka er dygtig til at guide dig sikkert 
ind og ud af stillingerne og til at sørge for, at det aldrig bliver for meget for dig. Hvem ved, måske kan du 
godt stå på hovedet? 

Vi tilbyder også Yin Yoga hver mandag kl. 18.45-20 med Kira Løwe. Kira er ny instruktør hos os, men hun 
er en erfaren instruktør og lever fuldtid af at undervise og hun har sit eget studio i Charlottenlund. Vi 
glæder os til at byde hende velkommen fra 8. december! Dette er en mere meditativ form for Yoga og der 
fokuseres på de rolige dybde stræk som er godt for bindevævet og for fascia. Yin står i modsætning til 
Yang som fx er løb, Vinyasa, Pilates og hårdt arbejde. Det skaber ro og balance i din moderne hverdag at 
fylde lige lidt mere Yin på!

Rachel undervise et stræk hold hver lørdag kl. 10.30-11.30. Rachel er tidligere professionel ballet danser 
og dette kombineret med hendes fokus på krops holdningen fra klassik Pilates og hendes uddannelse som 
instruktør, giver dette et time hvor du får strukket godt ud på en forsvarlig måde. Du behøver ikke at være 
smidig for at deltage, det bliver du med tiden. Der tages hensyn til alle og du er altid velkommen til at 
stoppe strækket når du ikke ønsker mere.

Alt dette kan du bruge dit klippekort til og du tilmelder dig nemt via bookingsystemet.
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Før- og efterfødselstræning

Så er det tid til at tilmelde sig årets sidste før- og 
efterfødselshold. 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, torsdag kl. 9.30-12 opstart 4. december
Baby +5 md., fredag kl. 10.30-12 opstart 5. december

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 – in English


