
  

Drop in- klasser & Kurser 
 
Drop in- klasserna samt kurstillfällena är 55 min.  
Föranmälan krävs & sker via hemsidan eller direkt till Stockholm Pilates Center. 
Bekräftelse & faktura skickas via e-post när du blivit inbokad. 
Du kan boka flera klasser eller kurser på samma gång. 
 

 

Drop in- klasser - start 9/1  

DAG  TID  KURS         PRIS        INSTRUKTÖR  

Måndag* 17:30 Pilates matwork      160 kr       linda  

Måndag** 18:30 barre       160 kr       linda 

Tisdag* 17:30 barre       160 kr       lena 

tisdag 18:30 pilates matwork      160 kr       lena 

onsdag*** 17:30 garuda       160 kr       emma 

 

*tom 10/1.  

** TOM 6/2. 

*** tom 15/2.  

 

 

kurser 15 veckor 
måndag* 17:30      16/1-24/4      pilates matwork      2240 kr      linda 

tisdag 17:30      17/1-25/4      barre      2400 kr      lena 

 

*OBS: kurs måndag ÄR 14 ggr.  

 

kurser 10 veckor  
måndag 18:30      13/2-24/4       barre                          1 600 kr      linda 

onsdag 17:30      22/2 -26/4      garuda           1600 kr      emma 

 

Inga kurser under påskhelgen 13-17/4 2017. 

 

 

KLASSbeskrivning 
 
Pilates Matwork  
Här tränar vi hela kroppen med funktionella övningar på Matta. Stort fokus på 
hållning, styrka och smidighet. Vi tränar ofta med olika redskap som pilatesbollar, 
balansrullar, wobblies och många fler redskap som gör övningarna spännande och 
utmanande.   
 
Barre  
Fusion av balett, toning och pilates. En fysiskt utmanande klass vid stång som är 
beroendeframkallande och ger snabba resultat! Lyfter rumpan, stärker magen och 
tränar överkroppen på ett sätt du aldrig har gjort förut. 
 
GARUDA 
Garuda är ett flöde av rörelser med influenser från yoga, corestyrka, pilates samt 
egenskaper från dans. Serier av övningar utan stopp utmanar din mentala styrka 
såväl som din fysiska kapacitet. 
 
 

BRA ATT TÄNKA PÅ  
 
Drop in- klasser: Avbokning / ändring av klass, dag & tid sker till info@pilates-
center.se eller 08-306540 senast 24h innan klass startar, annars debiteras fullt 
arvode. 
 
Kurser: Anmälan är bindande. Sjukintyg krävs för avanmälan.  
 
Ändring/byte av instruktör eller produkt kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten 
att ändra eller ställa in planerad klass/kurs beroende på antal deltagare eller andra 
omständigheter som ligger utanför vårt ansvarsområde.  
 

 

Var? 
Studio levels 
Kungsholmsgatan 17, stockholm 
t-bana: Rådhuset (blå linje)  
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