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Nu börjar sommarterminen! 
 
Under sommaren kommer vi i vanlig ordning till att börja med ha 5 veckors försommartermin. Den 
startar direkt efter vårterminens slut, alltså 10 maj. Vi kommer också att köra facebookkursen i repris, 
i en ny grupp. Ett schema finns bifogat i detta mail. 
 
Facebookkurs  
Om du vill gå facebookkursen gör du på följande sätt: 
 
1. Anmäl dig till vår mail.  

Messenger funkar inte så bra mellan företagssidor och privata profiler så för lättare kunna kontakta 
er vid behov vill vi att ni skickar ett separat mail (svara inte på nyhetsbrevet) till 
info@iyengaryogaskolan.se med anmälan så vi vet att ni avser att gå kursen och betala den, innan ni 
ansöker om att gå med i gruppen.   

 
2. Ansök om att gå med i gruppen. 

För vår/sommarkursen har vi skapat en ny grupp, så även ni som är med i förra gruppen behöver gå 
med i den nya gruppen. Den heter Iyengar Yogaskolans onlinekurs vår/sommar 2021 och 
direktlänken är denna:  https://www.facebook.com/groups/297259805107464 
  

Zoomklasser 
Om du vill yoga med oss på zoom så gäller samma länk som förut alltså denna: 
https://zoom.us/j/8084635968?pwd=RUNyV2c4OXdXdVJqS0pOellZdFFZUT09 
 
Sommarrabatt! 
Vi vill också påminna om att alla som går facebookkursen får 20% rabatt på våra övriga allmänna 
klasser under sommaren. Alltså exempelvis v.19-23 1 gång/v. ordinarie pris 600 kr blir då 480 kr. 

 
Yoga i små grupper 
Ni har väl inte missat att ni kan boka in yoga i studion för små grupper om 2-4 personer? Om du vill 
boka men inte känner till någon som vill haka på så kan du höra av dig till oss så kan vi hjälpa till 
genom att skicka ut förfrågan via våra sociala medier. Vi har utformat ett infoblad med priser och 
liknande, hör av er till oss om ni vill ta del av det. 

 
Egendesignade trycksaker 
Marielle har plockat fram penslarna och är just nu i full färd med att designa yogatrycksaker som 
kommer att säljas via en internetshop och till viss del i vår studio när vi öppnar igen. Mest kläder men 
också lite annat. Mer info kommer! 

 
Slutligen vill vi tacka för denna termin! Vi är så glada för ert stöd, pepp och yogaentusiasm. (Ni som 
har er yogaentusiasm på paus just nu är vi också tacksamma för! Tack för att ni fortsätter hålla er 
uppdaterade via våra nyhetsbrev och vi hoppas att vi snart kan ses bortom internets gränser.) 

 
 
Glad Sommar! 
Namaste  
Marielle och Ylva 


