
T                                                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-17 

Τo Om Stud      Το Om Studio|Ashtanga Yoga Athens ξεκινά τη φετινή σεζόν στις 12 Σεπτέµβρη 2016. 
Το πρώτο µ    Το πρώτο µάθηµα θα πραγµατοποιηθεί την Δευτέρα στις 19:00µµ και θα είναι ένα καθοδηγούµενο µάθηµα του Primary Series.
                 ειρ H πρώτη εβδοµάδα είναι η γνωστή εβδοµάδα  προσαρµογής και τα µαθήµατα είναι όλα Mysore εκτός από το πρώτο µάθηµα. 
                      
Η πρώτη                  

12/9 -17/9                12/9-17/9
Δευτέρα                    Δευτέρα                  Τρίτη                Τετάρτη               Πέµπτη              Παρασκευή                Σάββατο

                                                                  7:15(ε)                                          7:15(ε)         
                                                                  8:30(ε)                                          8:30(ε)                 8:30(π)
19:00µµ(ε)                19:00(ε)                                           19:00(π)              19:00(ε)                                         17:00 Εισαγωγικό µάθηµα
22ο                         οδηγηµένο

1ιτα                            19/9 και έπειτα*
               Δευτέρα               Τρίτη               Τετάρτη                 Πέµπτη              Παρασκευή               Σάββατο 

              * 7:15(β)               7:15(ε)             *7:15(α)                 7:15(ε)         
                 8:30(ε)               8:30(ε)              8:30(ε)                   8:30(ε)                   8:30(π)                   11:00 (δ.κ.)
                 9:45(ε)                                        9:45(ε)                                                                                12:00(ε+δ)

              18:00(β)              17:30(µ)           18:00(π)               18:00(δ.κ.)                                               17:00 Εισαγωγικό µάθηµα
              19:00(ε)               19:30(β)           19:00(π)               19:00(π)             19:00µµ-21:00(π)       σε προγραµµατισµένες ηµεροµηνιες 
                                          οδηγηµένο                                                                               οδηγηµένο full primary
                                                     αρχαρίων                                                                              µε µέτρηµα στα σανσκριτικά 

   Όλα τα µαθήµατα, εκτός από τα δύο οδηγηµένα, είναι Mysore και όλες οι παραπάνω ώρες είναι ώρες εισόδου στην τάξη. Η λήξη του 
µαθήµατος δεν αναγράφεται.  Οι τάξεις Mysore αφορούν σε όλα τα επίπεδα ασκούµενων ανεξαιρέτως.
 Στις παρενθέσεις αναφέρονται τα ονόµατα των δασκάλων: 
 (β): Βασίλης Γεωργοσόπουλος, (ε): Ελευθερία Λαγουδάκη,  (µ): Μαρία Τσάκωνα, (π): Πόλυ Γιαννοπούλου, 
 (δ.κ.): Δήµητρα Κολοβού, (δ): Δηµήτρης Γιαννέλος. 
 *Από την 1η Νοέµβρη θα προστεθούν τα µαθήµατα της Δευτέρας και Τετάρτης στις 7:15πµ.
 Καθ' όλη τη σχολική περίοδο θα διεξάγονται τις Κυριακές οδηγηµένα µαθήµατα πρώτης ή δεύτερης σειράς, οι ηµεροµηνίες των οποίων 
θα ανακοινώνονται στην σχολή. 

   Όλοι όσοι επιθυµούν να γνωρίσουν την Ashtanga Yoga ξεκινούν µε το εισαγωγικό µάθηµα. Οι ηµεροµηνίες αυτών των µαθηµάτων 
ανακοινώνονται στο site της σχολής www.omstudio.gr  στη  σελίδα 'νέα και εισαγωγικό µάθηµα'. Το πρώτο εισαγωγικό µάθηµα
θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 17 Σεπτέµβρη στις 17:00. Απαραίτητη η κράτηση θέσης µέσω µέιλ.
 Αν κάποιος ασκείται ήδη στην Ashtanga και επιθυµεί να ξεκινήσει την πρακτική του µαζί µας επικοινωνεί στο 
 eleftherialagoudaki@gmail.com .
 Για δεύτερη χρονιά έχουµε την τιµή να έχουµε στην σχολή µας την µοναδική Certified δασκάλα στην Ελλάδα, την Μαρία Τσάκωνα.
 Για τρίτη χρονιά , το οδηγηµένο µάθηµα της Παρασκευής γίνεται από την Πόλυ µε τον παραδοσιακό τρόπο, µε µέτρηµα στα Σανσκριτικά. 
Οι αρχάριοι µαθητές χρειάζεται να ρωτήσουν τον δάσκαλο τους για το αν µπορούν να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο τµήµα.
 Αν επιθυµείτε να δείτε την δουλειά που κάνουµε στο Om Studio µπορείτε να επισκεφθείτε το  
www.vimeo.com/170856411

  Om Studio|Ashtanga Yoga Athens
  Ελευθερία Λαγουδάκη

  Love | Peace | Justice | Awareness 


