
Ponedeljek, 25.4. Torek, 26. 4. Sreda, 27. 4. Četrtek, 28. 4. Petek, 29. 4. Sobota, 30. 4. Ponedeljek, 2. 5.

8:30 Dopoldanski pilates (Tanja)

9:00

17:15  Pilates po službi (Tjaša)       

17:45 Pilates po službi (Tjaša)

18:15
Pilates za nosečke srečke 

(Nina)            

19:45
   Proti-večerni pilates 

(Maša) 

20:30 Večerni pilates (Maša)                 

20:45 Večerni pilates (Maša)

Praznik, zato počivamo.

Tukaj smo se Tanergijevci zavestno odločili, da 

počivamo. Tudi mi potrebujemo počitek, da si 

naberemo novih moči, da vam lahko potem 

dajemo spet vso naše znanje in energijo. Vam pa 

privoščimo, da greste v tem času na kak 

sprehod, izlet ali kako drugače poskrbite zase. 

Verjamemo, da boste našli kaj, kar vas bo 

razveselilo. :) Pa hvala za razumevanje.

Praznik, zato počivamo.

Prvomajske počitnice: 25. april - 2. maj 2016

Pilates center Tanergija, Dunajska c. 190, Ljubljana; www.tanergija.si; info@tanergija.si; 040 833 228 

V času počitnic prideš na uro, katera ti paše.
Vadba med počitnicami poteka v Sobi5 v ponedeljek ob 18.00 (Tanja), v četrtek, 28. 4. pa odpade!

V torek, 3. maja se prične vadba znova po ustaljenem urniku z našim najbolj priljubljenim programom:                                                                 

Tanergija® SHAPING pilates program, ki pomaga oblikovati telo. 

Juhuhu, mi se že veselimo. Upamo, da vaše mišice tudi!



 vsaka 7. ura uvajanja: uporaba rekvizitov v pilates vadbi (25. 1., 2. 2.)

 vsaka 8. ura uvajanja: uporaba rekvizitov v pilates vadbi (27. 1., 4. 2.)

Uvajanja bodo na voljo celotno sezono in krožijo po sistemu PON in SRE ter TOR in ČET z zamikom začetka cca 7 ali 14 dni!

Cena uvajanja je enaka ceni obiskov v rednih skupinah.

Ko končaš z uvajalnim tečajem, si izbereš svojo redno skupino in v njej nadaljuješ z redno vadbo!

 vsaka 1. ura uvajanja: pilates dihanje, nevtralni položaji telesa (4. 1., 12. 1.)

 vsaka 2. ura uvajanja: osrediščanje - center telesa, kontrola gibanja - kontrologija ( 6. 1., 14. 1.)

 vsaka 3. ura uvajanja: povezava pilates dihanja, nevtralnih položajev,  osrediščanja in kontrole ( 11. 1., 19. 1.)

 vsaka 4. ura uvajanja: koncentracija, tekoče gibanje ( 13. 1., 21. 1.)

 vsaka 5. ura uvajanja: princip izolacije, vaje za držo telesa (18. 1., 26. 1.)

 vsaka 6. ura uvajanja: povezava vseh principov pilates vadbe (20. 1., 28. 1.)

9. uvajanje: vsak TOR in ČET ob 18.45 (od 12. januarja do 4. februarja 2016)

Programi na rednih pilates urah za januar in februar 2016: Program BALANCE/RAVNOTEŽNI PILATES

Tanergijevci smo tukaj zate.
Zato, ker vemo, da ti bo to ozaveščanje in poglabljanje dalo močno popotnico 

za nadaljevanje izvajanja vaj skozi celotno sezono in tako bo tvoje telo dobilo točno to, kar najbolj potrebuje.

* Uvajalni tečaji za pilates začetnike:

Priporočamo 8 uvajalnih ur - vsako temo po 1 uro. In ko to snov predelaš, se pridružiš vadbi v ostalih skupinah.

8. uvajanje: vsak PON in SRE ob 19.30 (od 4. do 27. januarja 2016) 



Ne spreglej Tanergijinih popustov s tanergetskih krogcev prijateljstva!


