Voel je ontspannen en energiek
Laat je deze zomer verleiden door yoga.
Gedurende de zomervakantie zijn er in Studio Akasha yogalessen.
Een heerlijke boost voor je lichaam en geest.
KOSTEN
Wil je deze zomervakantie (zo nu en dan) meedoen met yoga?
Stuur dan een mailtje naar info@studioakasha.nl en je krijgt meer
informatie met een inlogcode/wachtwoord om een (digitale)
strippenkaart aan te schaffen voor drie (€ 37,50) of tien (€ 100,00)
lessen. De strippenkaart van 10 lessen is ook na de zomervakantie
nog een maand geldig.
We zien je graag!
Janneke van den Berg
Marian van de Camp
Zoë Schoemaker
Femke Dekkers

Studio Akasha
Bilderdijkstraat 78
3532 VJ Utrecht
06-531 871 76
info@studioakasha.nl

www.studioakasha.nl

YO GA I N DE Z O M E RVA K A N T I E
Vo e l j e o n t s p a n n e n e n e n e rg i e k

YOGA IN DE ZOMERVAKANTIE

ROOSTER

Studio Akasha gaat deze zomervakantie door met yogalessen. Elke
yogavorm heeft zijn eigen dynamiek en effect. Wees welkom om te
ontdekken wat bij jou past.

JULI

AUGUSTUS

Maandag
10.00
Gentle
19.30
Hatha

Maandag
17.30
Cay
19.30
Hatha of Yin

Dinsdag
19.00
Hatha of Gentle

Dinsdag
19.00
Hatha of Gentle

Donderdag
19.30
Hatha of Yin

Woensdag
19.00
Cay

Hatha Yoga
Hatha is de basis van alle modernere yogavormen en een mix van
actieve, krachtige en rustige houdingen. De yogahoudingen zijn samen
met je adem en aandacht een ingang om beter in balans te komen en
daarnaast ook dieper te ontspannen. Wie wil dat niet?
Gentle Yoga
Hele rustige, zachte yoga. Toegankelijk voor iedereen, maar ook zeer
geschikt voor mensen die herstellend zijn van ziekte of kampen met
klachten.
Critical Alignment Yoga (Cay)
Hier werk je met behulp van ‘tools’ (strip, mat, band, blok, boog) aan
de uitlijning in de wervelkolom en het skelet. Je leert effectief gebruik
maken van dieper liggende spiergroepen en je wordt je bewuster van
samenhang in je lichaam; ‘bewegingsketens’. Overbelasting van je
lichaam maakt plaats voor ruimte.
Yin Yoga
Je verblijft relatief lang in yogahoudingen en je richt je aandachtig
en met de adem op diepere lichaamsweefsels. Het is een welkom
tegenwicht in onze ‘yang’ maatschappij waarin we overactief bezig
zijn. Het werkt herstellend op je zenuwstelsel en het dieper liggende
bindweefsel en de gewrichten.

Donderdag
10.00
Gentle
19.30
Hatha of Yin
WEEKENDLESSEN XXL
Er zijn ook vier extra lange weekendlessen (2 strippen) op zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur. Het thema van deze lessen staat in het online
rooster (studioakasha.nl).
9 juli – Cay (Janneke)
16 juli – Yoga (Femke)
30 juli – Cay (Janneke)
13 augustus – Yoga (Femke)
PRAKTISCH
De lessen duren vijf kwartier (1 strip) en gaan door bij minimaal vier
personen.
Cay is ook online te volgen (behalve de XXL weekendlessen).
Er zijn yogamatten aanwezig, maar je kunt ook je eigen matje meenemen.
Draag soepele kleding, waarin je prettig kunt bewegen. Neem ook
eventueel een (hand)doek mee voor over het matje.

Voel je ontspannen en energiek

