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Nyhedsbrev nr. 14
Kære Yogaunderviser i Randers og Omegn
Så fik vi klaret vores generalforsamling og den nye bestyrelse er helt klar til
årets første event.
Se formandens beretning, regnskab og navnene på den nye bestyrelse på
vores hjemmeside www.yogaranders.dk

International Yoga Dag
Som bekendt markeres FN`s Internationale Yoga Dag hvert år over hele
verden med forskellige arrangementer.
Efter det første års fejring i Randers udendørs på J. O. Krags Plads og de
sidste 2 år indendørs i Arena Randers med store events, har vi besluttet at vi
der nu med den 4. lokale fejring i Randers er tid til at prøve nye veje.
Vi ønsker at Den Internationale Yoga Dag 2019 bliver endnu mere lokal
forankret og håber dermed at få den bredt ud til en endnu større fejring og
dermed endnu flere deltagere.
Vi vil gerne sammen med dig arrangere en Yogafestuge, hvor der bliver
afholdt forskellige events og “åbent hus” arrangementer rundt omkring hos de
forskellige lokale yogaudbydere med eller uden betaling.
Målet med ugen er at markedsføre yogaen i #yogabyenranders. Skabe endnu
større interesse og forhåbentlig få endnu flere til at gå til yoga.
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På vores hjemmeside har vi registeret hele 44 forskellige steder der udbyder
yoga. Delt op i Yogastudier mm., Aftenskoler, Fitnesscentre og Foreninger.
Vi håber at du eller det sted du underviser i yoga har lyst til at være med, så
vi samlet kan vise Randers de mange muligheder.
Din event er naturligvis også en lejlighed til at vise dit yogasted frem og
dermed tiltrække endnu flere yogaudøvere til dit sted.
Festugen starter lørdag den 15. juni og slutter fredag den 21. juni.
Så nu beder vi om følgende respons fra dig senest mandag den 13. maj på
følgende spørgsmål til mail: hening@yogaranders.dk
1) Ja tak, jeg eller mit yogasted vil gerne lave en event.
* Hvis du er klar så angiv gerne tid og sted m.m. allerede nu.
2) Ja tak, jeg håber vi kan være med og vender tilbage med et svar senere.
3) Nej tak, jeg eller mit yogasted ønsker ikke/eller har ikke mulighed for at
deltage i år.
Når vi har fået tilbagemelding fra alle modtagere af vores Nyhedsbreve
vender vi tilbage med mere information til de der ønsker at deltage.
Vi vil så koordinere det, så eventene ikke bliver afholdt for mange samtidig og også sørge for presseomtale, markedsføring via YogaRanders og
markedsføre det som en samlet event.
Finalen - fredag den 21. juni - afholdes i Remisen, hvor vi planlægger en
Yogafestaften med fysisk yoga, chanting, gongbad el. lign. og spisning.
Har du ideer og/eller har lyst til at bidrage til denne aften hører vi også gerne
fra dig.
Vi glæder os til at høre fra dig - uanset om du deltager eller ej.
Så vigtigt giv os en tilbagemelding hurtigst muligt og senest mandag
den 13. maj
Namastè
Bestyrelsen i YogaRanders

“Hvis du ikke længere ønsker at stå på vores mailliste til Yogaundervisere i Randers og Omegn
sender du bare en returmail. Så sletter vi dig fra listen.”

