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Nyhedsbrev nr. 4
maj 2019
Workshop søndag d. 2/6
Sommeryoga juni - få ledige pladser
International yoga dag FREDAG D. 21. JUNI
- her tilbyder jeg GRATIS undervisning
Efterår med start uge 37
Hæng på - læs mere nedenfor
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Workshop
Vi byder foråret og den tidlige sommer
velkommen med fordybelse, flydende flows
og dybe vejrtrækninger, hvorved
vi slipper spændinger og går herfra med krop
og sjæl fyldt med energi og glæde
Søndag d. 2. juni
Tilmelding senest
d. 28. maj

Kl. 10-13

Alle kan deltage.

Pris kr. 300,-

Sted: Klinikhuset,
Jernbanegade 15,
5750 Ringe

Tilmelding til workshops
via nedenstående link:
info@triyoga-center-fyn.dk

Sommeryoga
Fortsæt vinter-/forårssæsonen eller start op her Du kan stadig nå at tilmelde dig
4 lektioner af 1½ time kr. 460,Start:
Mandag d. 3. juni kl. 08:30 - 10:00, Åvangen 88, Ringe
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Mandag d. 3. juni kl. 17:00 - 18:30, Jernbanegade 15, Ringe
Tirsdag d. 4. juni kl. 08:30 - 10:00, Åvangen 88, Ringe
Tirsdag d. 4. juni kl. 17:00 - 18:30, Jernbanegade 15, Ringe
Onsdag d. 5. juni kl. 08:30 - 10:00, Jernbanegade 15, Ringe

Tilmelding til sommeryoga
via nedenstående link:
info@triyoga-center-fyn.dk

Efterår 2019
Som nævnt i seneste nyhedsbrev, bliver sæsonen blive opdelt i 2 moduler
Modul 1 - uge 37 t.o.m. uge 44 (8 uger)
Modul 2 - uge 45 t.o.m. uge 51 (7 uger)
Klippekort udgår i sin nuværende form, og bliver erstattet af et "Modulkort", hvor du ikke er tilmeldt et fast hold. Du
vil tilmelde dig via et bookingsystem - først til mølle.
Du vil få en prisfordel ved tilmelding til begge moduler.
Mere om bookingsystemet i nyhedsbrev 5 i juni
Tilmeldingslister for nuværende elever vil ligge klar i undervisningslokalet fra mandag d. 20/5.
Hvis din sæson er sluttet, så har du som nuværende elev, selvfølgelig også mulighed for denne forhåndstilmelding send mig blot en mail eller SMS.
Der åbnes for tilmeldinger for nye elever i juni - oversigt, priser m.v. i nyhedsbrev 5 i juni
Ret til ændringer forbeholdes

International yogadag
I denne anledning tilbyder jeg
GRATIS undervisning
fredag d. 21. juni 2019 i Klinikhuset i Ringe.
Tidspunkter oplyses i nyhedsbrev 5 i juni
Spred det glade budskab - tip allerede nu venner og familie.

Generelt
Alt udstyr - yogamåtte, tæppe, pude, klodser, yogabælte er i lokalet
Omklædningsfacilitet
Parkering i gården bag Klinikhuset / ud for Åvangen 88
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Faktura fremsendes pr. mail efter tilmelding
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Foråret er så smukt
Varme hilsener
Inger

Copyright © 2019 TriYoga® Center Fyn, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du enten har deltaget i en af mine klasser/workshops og / eller har tilmeldt dig mit nyhedsbrev på anden vis. Jeg glæder
mig til at sende gode informative oplysninger vedrørende kommende TriYoga® klasser, workshops etc. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet - se
venligst link nedenfor

TriYoga® Center Fyn
Åvangen 88
Ringe 5750
Denmark
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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