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Aqua yoga sommerhold 

Underviser: Anne Riisom - Korsør
Holdet henvender sig særligt til voksne med autisme, men også andre med funktionsnedsæt-
telser, som har brug for hensyntagende motion, kan deltage. Træningen vil være præget af
genkendelighed, fast struktur og forudsigelighed samt humor og venlighed.
Vi starter samlet og snakker om hvad der skal ske i dag. Så skal der trænes!!
Øvelserne vil være tilpasset i form og tempo, så alle har mulighed for at være med.
Lektionen afsluttes med afspænding og stille musik.

Sted:  Teglværksparken 50, 4220 Korsør
Start:  Mandag den 14. september 2020 kl. 17.00 til kl 18.00  
Slut:   Mandag den 14. december 2020
Ingen undervisning i uge 42 efterårsferie.
Pris: 13 gange kr. 450,00  Tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr.  350,00
Max 7 deltagere. 
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk  

Forår 2021
Start: Mandag den 11. januar 2021 kl. 17.00 -18.00.  Slut: Mandag den 17. maj 2021.
Ingen undervisning i uge 7, vinterferie og uge 14, påskeferie.
Pris:  17 gange kr. 550,00. Tilskud kr. 100,00. Brugerbetaling kr 450,00.
Tilmelding til Skoleleder Tine Sass, Mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk

Krop og bevægelse Hensyntagende undervisning

Underviser: Yogainstruktør Birgith Laursen - Slagelse
Aqua-Yoga er yoga tilpasset vand.
I det varme vand er kroppen i stand til at strække optimalt igennem og samtidig skåner det
varme vand dine led.
Det stryrker musklerne, støtter svage led og forbedrer din balance og koordination.
Især er træningen god for mave, hofter, ryg, bryst og skuldre.
Yoga giver dig indre ro og bedre balance.
Undervisningen foregår på: SANO, Slagelsevej 32, 4230 Skælskør.

Hold 1: Start:  torsdag den 06. april 2021 kl. 18.00 til kl. 18.45
Slut:    torsdag den 06. maj 2021  

Hold 2: Start:  torsdag den 06. april 2021 kl. 18.45 til kl. 19.30
Slut:   torsdag den 06. maj 2021

Pris: 5 gange kr. 500,00 Max 12 deltager pr. hold.
I tilfælde af inkontinens kan man ikke deltage p.g.a. forøget risiko for bakterier i vandet.
Tilmelding til begge hold senest den  2021 
Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk  
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