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Pilates B Nyhedsbrev – Oktober 2014 
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Pilates B i Kgs. Lyngby
Vi har længe glædet os til at kunne annoncere, at vi åbner 
endnu et Pilates B studio. Det kommer til at ligge i Kgs. Lyngby 
og vil byde på mere af den effektive træning som I kender i 
gode lokaler og på kvalitets maskiner. Studiet i Birkerød 
forsætter som hidtil og du kan med dit klippekort træne begge 
steder. Studiet har været under planlægning længe så det 
bliver dejligt endelig at kunne åbne op for jer til november. 
Som du kan se, er studiet næsten klar til åbningen

Vi får i samme anledning et nyt bookning system så det bliver 
endnu nemmere for dig at tilmelde dig og betale online. 

Rachel kan undervise både på engelsk og tysk og vil gå i gang med dansk 
kurser hurtigst muligt. Derudover taler hun lidt portugisisk. Læs mere om 
hende på vores hjemmeside under ”om os”.

Med Rachels sprogkundskaber får vi endnu bedre mulighed for at tilbyde 
god træning til dig som ikke er helt hjemme i dansk – eller blot 
foretrækker engelsk. Alle andre instruktører kan undervise både på dansk 
og engelsk og Rikke på tysk og dansk.

Rachel start i Birkerød allerede 9. oktober og du kan booke privattimer hos 
hende nu via info@pilatesb.dk og hold timer via booking systemet. Hun 
starter op med følgende hold:

Ved du at du faktisk kan gøre det allerede nu? Det er via vores shop og linket er på hjemmesiden under 
tilmelding. 

Det nye system forventes at være klar til brug inden åbning af Pilates B Lyngby. Alle klip og vilkår bliver 
overført til det nye system og du får direkte besked når det træder i kræft.

Flere instruktører!
Endnu et studio kræver flere instruktører! De fleste af jer kender Dorthe, Anja, Rikke, Kathinka og Helle og 
vi får endnu en dygtig instruktør her i oktober. Hun hedder Rachel Merga og er uddannet via Power Pilates 
for 10 år siden i New York. Rachel kommer til Danmark efter 13 år i New York og Washington. Rachel er 
dygtig og kompetent og vi har høje forventninger til hende. Før USA boede hun 12 år i Tyskland hvor hun 
havde en karriere som professionel danser. Rachels hjerte brænder for klassisk Pilates og du er ikke i tvivl 
om, at hun ved hvad hun laver. Du vil få en virkelig god workout, hvis du vælger at træne hos hende! 

Torsdag kl. 18-19  Pilates Intro
Torsdag kl. 20-21  Pilates Semi Privat
Lørdag kl. 9-10      Pilates åbent niveau
Lørdag kl. 10-11    Stræk hold
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Studiet i Lyngby – Åbent hus 8. november 2014 kl. 9-14 

Den sidste klargøring af det gamle menighedshus på 
Nørregade i bondebyen i Kgs. Lyngby er ved at være 
klar. Der er gået til den, gammel vægbeklædning er 
fjernet, muren pudset op og maler og elektriker er i 
fuld sving! Det bliver så godt og hyggeligt og der er en 
fantastisk atmosfære i salen med 4,5 m til loftet og en 
masse lys. Udstyret er bestilt for længe siden og bliver 
leveret i slut oktober. Studiet bliver fuldt udstyret som i 
Birkerød og vi kan derfor også i Lyngby undervise hele 
Pilates repertoiret og dermed giver jer den fulde 
oplevelse af metoden!

I Kgs. Lyngby vil der være flere Tower hold på programmet, lidt mindre Yoga og måttehold og til gengæld en 
masse Privat, Duet og Semi Privat træning. Vi vil også tilbyde enkelte efterfødselshold, men holder det 
primært i Birkerød hvor faciliteterne er helt perfekte til det. 

Vi håber, at du og dem du kender, har lyst til at komme og fejre åbningen 8. november 2014 kl. 9-14! På 
dagen vil der være gratis prøvetimer af 30 min varighed med opstart hel og halv og alle er velkomne. Børn 
over 10 år kan prøve måttehold sammen med en voksen og kan prøve privat alene. 

Program for Åbent Hus
Privat timer:
Kl. 9.30-10        Rachel
Kl. 10-10.30      Rachel
Kl. 10.30-11      Rachel
Kl. 12-12.30      Dorthe
Kl. 12.30-13      Dorthe 
Kl. 13-13.30      Dorthe og Rachel
Kl. 13.30-14      Dorthe og Rachel

Tower class:
Kl. 9.15-10.15   Dorthe
Kl. 10.45-11.15 Dorthe
Kl. 11.45-12.15 Rachel

Måttehold:
Kl. 11.15-11.45  Anja
Kl. 12.15-12.45  Anja
Kl. 12.45-13.15  Rikke R
Kl. 13.15-13.45  Rikke R

Ud over træning byder vi på et glas, lidt snacks og en snak, gode tilbud på træningstøj og produkter og 
der vil være åbningstilbud på træning på dagen ved fremmøde. 

Så kig forbi og træn med eller kig ind og kig på og se studiet



Pilates workshop – Foot Fixer lørdag 15. nov kl. 14-16.30
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Få dine baby fødder tilbage! Vores nye instruktør 
Rachel afholder 15. nov i Lyngby en workshop om 
fødder. Princippere 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! 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 engelske og er åben for alle og koster 3 klip eller 395 kr. incl. en let 
forplejning, kaffe og te. 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 nettop 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 torsdag 30. oktober kl. 13-19

Nye tider til massage! Denne gang er temaet Ayurvedisk
massage 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 kropper. Nervesystemet bliver aktiveret 
ved denne blide berøring og dine sanser stimuleret.

Ayurvedisk massage er en energigivende massage med 
forskellige økologiske olier. Det er en velværende form for 
massage, som vækker dine sanser og giver dig fornyet energi. 
Du vil i bogstavelig forstand få rystet vinteren af dig, og få 
gjort huden klar til varme, sol og sommer. Ayurveda er en 
Indisk livsfilosofi og livsstil og Kathinka, som giver disse 
behandlinger, lever selv efter det i dagligdagen. Der tilbydes 3 
forskellige behandlinger på dagen, og bookning sker efter 
først til mølle!

Flere nyheder på næste side…

”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

Book en tid og mærk et strejf af Indien, sommer og mystik! 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.

Udover Vinyasa, så tilbyder vi Yin Yoga hver mandag kl. 17.30-18.45 og tirsdag kl. 10-11 med Helle. Dette 
er en mere meditativ form for Yoga og der fokuseres på de rolige dybde stræk som er godt for bindevævet 
og fascia. Yin står i modsætning til Yan og skaber ro og balance i din moderne hverdag.

Som noget nyt, vil Rachel undervise et stræk hold hver lørdag kl. 10.30-11.30. Rachel er tidligere 
professionel ballet danser og kombineret med hendes fokus på krops holdningen fra klassik Pilates, giver 
dette et time hvor du bliver strukket godt igennem på en forsvarlig måde. Du behøver ikke at være smidig 
for at deltage, der tages hensyn til alle.

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

mailto:info@pilatesb.dk


Pilates B • Hovedgaden 8, 1.tv. • 3460 Birkerød • tlf. 40 48 06 48 • info@pilatesb.dk                              
5Flere nyheder på næste side…

Forsinket Lyserød Lørdag og torsdag i denne uge!

Vi støtter igen i år Lyserød Lørdag i Birkerød med hold hvor pengene går direkte videre. Desværre har vi ikke 

mulighed for at stille op på lørdag den 4. Oktober 2014 som tidligere annonceret, men vi vil gerne støtte en god 

sag alligevel. Vil du hjælpe os med det?

Derfor tilbyder vi følgende hold i uge 41 hvor pengene går direkte videre til kampen mod brystkræft. Alt for mange 

bliver ramt af denne forfærdelige sygdom og de fleste kender i hvert fald et menneske som ikke klarede kampen.

Heldigvis, bliver vi klogere og klogere og rigtig mange vinder over cancer og brystkræft. Én er dog stadig for 

mange, så støt om den videre forskning så vi alle kan blive endnu klogere!

Følgende hold støtter kampen:

Torsdag 9. Oktober Pilates kl. 18-19 100 kr. betales i studiet til indsamlingen

Lørdag 11. Oktober Pilates kl. 9-10 100 kr. betales i studiet til indsamlingen

Lørdag 11. Oktober Strech hold kl. 10-10.30 50 kr. betales i studiet til indsamlingen

Hvis du vil være sikker på at få en plads på holdet, så tilmeld dig via info@pilatesb.dk eller tag chancen og duk op 

i studiet med kontanter. Holdene kan bookes af alle, nye som garvede, kunder som ikke kunder:) Så kom glad og 

tag gerne en du kender med!


