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Kayışdağı Caddesi No 1/1 
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Reservation number: +90 216 570 0000
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Pilates on Tour, Türkiye'deki Pilates camiasının çeşitlilik ve yeteneğini yaşatmak için 
İstanbul’a geliyor. Amerika'dan, İngiltere’den, İtalya’dan ve Türkiye'den katılan master 
eğitmenlerimizle; keyifli dersler, workshoplar ve yoğun eğitim deneyimleri yaşayacağınız 
bu hareketli Pilates organizasyonumuza herkesi bekliyoruz.

Contact Us
1-800-PILATES | +1-916-388-2838

pilates.com | education@pilates.com

Pilates on Tour® 2017
CONTINUING EDUCATION FOR PILATES PROFESSIONALS

Options Early  
Registration*

Regular  
Registration

1 Day $280 $325

2 Day $360 $425

3 Day $440 $525

MAIN CONFERENCE

*Early registration ends on 2/1/2017.

Courses Early  
Registration*

Regular  
Registration

Lengthen and Unwind: 
Reformer Programs for 
Common Spinal Conditions

$200 $225

Mat Challenge:  
Pilates + Props 

$200 $225

PRE-CONFERENCE COURSES
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Pre-Conference Etkinlikleri
PERŞEMBE, 23 MART, 2017 09:00 – 18:00

Lengthen and Unwind: Genel Omurga Sorunları için 
Reformer Programları
Reformer, omurga sakatlanmaları ve sorunları yaşayan 
üyelerinizi çalıştırmak için en iyi ekipmanlardan biridir. Sağladığı 
destek ve farklı direnç çeşitleriyle, core desteği ve dengesini 
sağlarken kuvvetin ve esnekliğin gelişmesini destekler. Reformer 
protokollerini ve geliştirmelerini öğrenerek, skolyoz, osteoporoz, 
disk sakatlıkları ve spinal stenozu olan üyelerinizle çalışma 
yöntemlerini öğrenebilirsiniz.  Bu derste omurga anatomisi 
ve sıkça rastlanan patolojiler incelenecek, bahsi geçen 
rahatsızlıklarda uygulanacak program kuralları belirtilecek ve 
çokça rastlanan rahatsızlıklara yönelik programlar geliştirmeniz 
için gereken kritik düşünme yöntemleri anlatılacak.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Nora St. John

Mat Challenge: Pilates + Aparatlar 
Mat çalışmalarınıza ringler, rollerlar, bantlar, toplar ekleyerek; 
derslerinizi, üyelerinizi geliştirmek için yeni modifikasyonlar, 
heyecan verici seriler sağlayabilirsiniz. ThinkFit Programming 
sistemini kullanarak dengeli ders programları geliştirecek, 
Pilates’i mat çalışmalarının ötesine taşıyarak; ayakta çalışmalar, 
üst vücut kuvveti, alt vücudun dengesi gibi fonksiyonel 
çalışmalar geliştirmeyi öğreneceksiniz. Bu dersin ardından mat 
çalışmalarınızda üyelerinizin kuvvet, esneklik, günlük aktivite 
performanslarını ileri seviyelere taşıyacak önemli bilgiler ve 
egzersizler öğreneceksiniz.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Portia Page
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Ana Konferans Etkinlikleri
CUMA, 24 MART, 2017

CUMA SABAH BALANCED BODY HAREKET PRENSIPLERI: 
09:30  – 10:30

Balanced Body Hareket Prensipleri: Hareket için Temel 
Oluşturmak
Vücudun nasıl çalıştığını ve nasıl çalıştırılması gerektiğini açık 
ve kolay bir sistem olarak aktaran Balanced Body Hareket 
Prensipleri’nin başlıca temellerini öğrenin. Hareket Prensipleri, 
her seviyedeki eğitmene üyelerinin fitness ve sağlık hedeflerine 
ulaşmaları için pratik bir çerçevede inceleme, analiz etme, 
hareketleri düzeltme, dengeli ve etkili bir program yaratma 
yetilerini öğretir. Bürün Balanced Body programları (Pilates, 
Balanced Body Barre, Bodhi Suspension System, CoreAlign, 
MOTR) tutarlı ve açık bir eğitim sistemi oluşturmak için temel 
olarak bu hareket prensiplerini kullanmaktadır. Bu ders sizin 
daha kendine güvenen, etkili ve yaratıcı bir eğitmen olmanızı 
sağlayacak. 

Eğitmen: Nora St. John

CUMA SABAH WORKSHOPLARI:  10:45 – 12:30 

Class 1
Reformer Akışı
Reformer programları akıcı ya da düzensiz olabilir.  Bu workshopta 
Reformer çalışmalarınızı dinamik, kopukluk olmayan bir şekilde 
gerçekleştirmenizi sağlayan bütün bir vücut çalışmasına 
dönüştürecek, akıcı hareket geçişleri öğreneceksiniz. Bu seriler 
alt gövde kuvvetini dengelemek, daha kuvvetli bir üst gövde 
yaratmak ve akıcı core çalışmalarının oluşturulmasını kapsayacak.

Reformer ve yardımcı aparat kullanan eğitmenlere uygundur. 

Eğitmen: Viktor Uygan

Ders 2 
Reformer ve Tower ile Tüm Vücut Çalıştırma Serileri
Bu workshop vücudunuzu aktif, eğlenceli ve zorlayıcı bir şekilde 
hareket ettirmeniz için gereken yeni bilgileri paylaşmak için dizayn 
edilmiştir. Hem dengeli, hem çeşitlilik içerek ders sekansları 
içeren bu derste Pilates’in temel repertuarından yola çıkıp gelişen 
ve ilerleyen bir ifade biçimi içerir. Bir hareketten diğerine geçişi 
değişik bir anlatımla öğrenip keyifli akışlar yaratmaya hazırlıklı 
olun.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Lisa Hubbard

Ders 3
Balanced Body Barre: Long, Lean and Strong!
Bu keyifli workshopta Balanced Body Barre’ın faydalarını 
deneyimleyin. Barre ekipmanının fitness dünyasında neden çok 
hızlı gelişen bir trend olduğunu ve Pilates egzersizlerini ayakta 
yaparak yeni boyut katmayı, müzikle beraber uygulamayı öğrenin. 
Barre’la Pilates’in bu buluşmasıyla, daha uzun, kuvvetli bir şekilde 
her şeyi yapmaya hazır bir beden yaratmayı öğrenin. 

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Doğa Altıntaç

Class 4
CoreAlign ile Doğru Hareketin Desteklenmesi
Güncel olarak yaptığımız hareketleri ne kadar doğru yapıyoruz, 
ne kadar farkındayız? Otururken, kalkarken, yürürken, koşarken, 
egzersiz yaparken ve bunlar gibi birçok hareketi uygularken ne 
kadar bilinçliyiz?  Bu derste bu konuyu işlerken önemsiz görülen 
birçok ufak detayın aslında güncel hayat kalitesini ne kadar 
düşürdüğünü ve ileride yaşanabilecek ya da yaşanan sakatlıkların 
temeli olduğunu unutmadan CoreAlign ekipmanıyla entegre bir 
düzeltme çalışması planlayacaksınız. Yanlış kullanılan kasların, 
CoreAlign ile nasıl desteklenebileceğini, vücudun uyumuna nasıl 
yardımcı olabileceğini bu derste sizlerle paylaşılacak. 

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Hakan Erol
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Ana Konferans Etkinlikleri
CUMA, 24 MART, 2017

CUMA ÖĞLEDEN SONRA MAT DERSI: 13:15 – 14:15 
CUMA ÖĞLEDEN SONRA WORKSHOPLARI: 14:30– 17:30 

Ders 1
Üst Gövde Stabilitesi, Mobilitesi ve Dengesi için Reformer 
Geçiş Sıralamaları
Reformer üst gövdenin fonksiyonel kuvvet ve denge gelişimi 
için mükemmel bir ekipmandır. Bütün çalışmalarınıza 
uygulayabileceğiniz beş temel üst gövde antrenman prensibini bu 
workshopta öğrenecek ve Reformer ekipmanına özel hareketlerle 
bu bilgileri pekiştireceksiniz. Bu öğrenilen sekanslar rahatlıkla var 
olan ders programınıza entegre edilebilir şekilde planlanmıştır.

Reformer ve yardımcı aparat kullanan eğitmenlere uygundur.

Eğitmen: Nora St John, MS

Ders 2 
Pilates Arc ile Omurga Mobilizasyonu ve Stabilizasyonu
Üyelerinize doğru bir postürle durmayı ve hareket etmeyi 
algılamaları için omurgaya fleksiyon ve ekstansiyon yapmayı 
öğretmek önemli bir noktadır. Reformer, Pilates Arc ve Soft 
Ball yardımıyla omurganın stabilizasyon ve mobilizasyonunu 
desteklemeyi öğretin. Bu workshopta mat ve Reformer’ın klasik 
repertuarını bu aparatlarla entegre ederek kuvvet ve ders içinde 
çeşitlilik yaratmanın önemini keşfedeceksiniz. 

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Melih Çatalyürek

Ders 3
ThinkFit: Mat içerikli Dinamik, Circuit Ders Planlama 
ThinkFit,  her hangi bir Pilates aparatını kullanarak dengeli ve akıcı 
circuit ders planlamanız için kullanabileceğiniz bir programlama 
sistemidir. Bu hareketli workshopta sistemin nasıl çalıştığını ve 
farklı circuit workoutların nasıl oluşturulduğunu deneyimleyin. 
Kullanılacak aparatlar: MOTR, Orbit, Smartbells ve farklı küçük 
ekipmanlardır.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Portia Page

Ders 4
Pelvik Taban, Abdominal Duvar ve Diyaframın Spontane 
Aktivasyonunu Keşfetmek
Bu workshopta güncel vaka çalışmalarına odaklanarak pelvik 
tabanı, nefesi yönlendirme ve doğru hizalanma ile anlık organize 
olma yöntemleri üzerinde durulacak. Katılımcılar bu derste nasıl 
daha iyi yönlendirmeler kullanarak pelvisin ve gövdenin anlık 
düzenine (spontaneous organization) olanak sağlanabilecekleri 
üzerine tartışacaklar.  Brent Anderson katılımcılar üzerinde 
RTUS (Real Time Ultrasound) kullanarak onların da bütün 
Pilates eğitmenlerinin %45’i gibi pelvik tabanı kaldırdıklarını 
zannederken aslında aşağı doğru itip itmediklerini inceleyecek. 
Bu heyecan verici araştırmanın bir parçası olarak iyi hizalanmanın 
ve doğru yüklemenin lumbopelvik ve gövde nöro-muskular-fasyal 
sistem (NMFS)’in anlık düzeninin (spontaneous organization) 
sağlanmasında en iyi yönlendirme olduğunu keşfedeceksiniz.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Brent Anderson
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Ana Konferans Etkinlikleri
CUMARTESI, 25 MART, 2017

CUMARTESI SABAH MAT DERSI: 08:00 – 09:00  
CUMARTESI SABAH WORKSHOPLARI: 09:30 - 12:30 

Ders 1
Reformer’la Dengeyi Geliştirmek
Reformer egzersizlerine denge topları, rollerlar ve rotator 
diskler eklemek; core çalışmasını, dengeyi ve koordinasyonu 
arttırmaktadır. Bu derste yeni hareket zincirleri öğrenerek farklı 
ekipmanlarla ileri seviyelere gelmiş ya da sporcu olan üyelerinizi 
daha renkli ve fark yaratan egzersizlerle buluşturacaksınız. 
Dengeyi zorlayan yüzeylerde çalışırken güvenli bir şekilde egzersiz 
planlayarak hem yepyeni hem de yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde 
Reformer kullanmayı öğreneceksiniz.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Portia Page

Ders 2 
Pilates Stüdyosunda Ders Planlama ve Problem Çözme
Bir Pilates stüdyosunda pek çok fark yaratan ekipman çeşidi 
bulunur (Reformer, Trapeze Table, Chair, Barrel gibi). Bu 
workshopta Pilates ekipmanlarının farklı üyeleri çalıştırmak için 
geliştirilebilecek akıcı ders programları yaratmak için nasıl bütün 
özelliklerinden faydalanılarak ele alınabileceği üzerinde durulacak. 

Reformer ve yardımcı aparat kullanan eğitmenlere uygundur.

Eğitmen: Nora St John

Ders 3
Skolyoz ve Pilates
Bu workshop omurganın üç boyutlu deformasyonunu incelerken, 
skolyozlu üyeler için pilates repertuarı oluşturmakta izlemenmesi 
gereken yolları tam olarak netleştirmek üzerine hazırlanmıştır. 
Pek çok Pilates ekipmanının (Reformer, Pilates Arc, Orbit, direnç 
bantları) kullanılacağı bu derste Taha Erpulat hem ekipmanların 
kullanımı, hem de skolyozlu üyelerle çalışmaların ele alınışıyla ilgili 
değerli bilgiler paylaşacak.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Taha Erpulat

Ders 4
Omurga Ameliyat ve Müdahalelerindeki Yenilikler
Bu workshopta lumbar ve servikal disklerin yeniden 
yerleştirilmesinde kullanılan; minimal düzeyde müdahale etmek 
üzerine planlanan açık operasyon yaklaşımlarıyla, hareketi 
koruyucu teknikler ve kullanılan donanımlar üzerine yenilikler 
paylaşılacaktır. Brent Anderson motor kontrolü, acı hafifletme ve 
ameliyat öncesi & sonrası için verilecek egzersiz önerileriyle ilgili 
yapılmış olan son araştırmaların üzerinde duracak. Katılımcılar 
bu laboratuar tipi programlanmış derste birinci elden omurga 
biyomekaniğini inceleyerek operasyon geçirmiş kişilerin sağlıklı 
hareket imkânını tekrar kazanmasının yollarını öğrenecekler. Son 
olarak Anderson, Polestar fonksiyonel hareket ölçüm yöntemlerini 
kullanarak doğru müdahalenin nasıl yapılacağını belirleyecek.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Brent Anderson 

Ders 5
Bodhi Ropes: Suspension Pilates ile Tanışıyor
Bodhi Suspension Sistemi, klasik suspension sistemlerinin 
stabilite ve kuvvet unsurlarını Pilates’in özenli ve rafine 
özellikleriyle bir araya getirerek ileri seviye bir egzersiz prensibi 
sunuyor. Vücudun üst, alt, core bölgeleri için egzersizler 
öğrenmenin yanında, vücudun yerçekimiyle dinamik ilişkisini 
de deneyimleyeceksiniz. Bodhi, en derin hareket temellerinizi 
uyandıracak; denge ve kuvvet kazanırken, bu temelleri anlayıp 
geliştirmeniz için uygun olan ortamı sağlayacak.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Viktor Uygan
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Ana Konferans Etkinlikleri
CUMARTESI, 25 MART, 2017

CUMARTESI ÖĞLEDEN SONRA MAT DERSI:  
13:15 – 14:15

CUMARTESI ÖĞLEDEN SONRA WORKSHOPLARI:  
14:30 – 17:30 

Ders 1
Esnekliği Yenilemek
Pek çok üyemiz vücutlarındaki bazı bölümlerin stabilizasyonunu 
sağlayamadıkları ya da hareketlerin sonunu getirmek için 
yaptıkları feragatlerden dolayı Pilates’in potansiyel esneklik 
faydalarını deneyimleyemiyorlar. Bu workshopta kolay 
belirleme, yönlendirme ve esneme yöntemleri öğrenerek, 
Reformer'la yaptığınız derslerde akışı bozmadan yeni prensipler 
ekleyebileceksiniz. Dersin odak noktası omurga, kalma ve 
omuzlar için egzersizler sağlarken; bunlar statik, PNF, dinamik 
ve fonksiyonel yaklaşımlarla birleştiren bir yapıda aktarmak. Bu 
geliştirilmiş egzersizler hem esnekliği arttırmak, hem de üyeleri 
klasik repertuarda yüksek hareket açıklığı gerektiren egzersizlere 
hazırlanmak için tasarlanmıştır.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Viktor Uygan

Ders 2
Pilates Stüdyonuzda 3 Boyutlu Core 
Vücuttaki doğru yük dağılımını ve dengeyi sağlamak için, 
core bölgemizi üç boyutta – düzlemde çalıştırmak kilit bir 
noktadır. Pilates stüdyosu ortamında sagital, frontal ve 
horizontal düzlemde en doğru fonksiyonel kuvveti yaratmak 
için kullanabileceğiniz egzersizleri uygulamayı öğreneceksiniz. 
Pilates öncelikli olarak sagital düzlemde hareketleri ele alır; bu 
workshopta lateral fleksiyon ve rotasyonlu hareketleri keşfederek 
horizontal ve frontal düzlemde dengeli ve fonksiyonel kuvvet 
yaratmayı inceleyeceksiniz. Bu çalışma özellikle sorunlu postürü 
olan, ya da asimetrik hareket etmek durumunda olan sporcu ve 
ya sedanter üyelerinizde uygulamak için çok kullanışlı olacak.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Nora St. John

Ders 3
Rhythm Pilates: Mat Üzerinde Dans
Danstan ilham alan Rhythm Pilates; klasik Pilates metoduna 
yenilikçi ve dinamik bir yaklaşım sağlıyor. Müzikle sıralamalı 
koreografiler öğrenerek yaratıcı mat çalışmaları oluşturmayı 
keşfedeceksiniz. Bu workshopta Pilates Mat Work’ü, yogadan 
ilham alan hareketleri ve dans geçişleriyle hareketin kuvvetini ve 
keyfini tanıyıp tanıtmayı öğreneceksiniz. Kolay, zarif ve akıcı bir 
şekilde hareket etmeye ve içinizdeki dansçıyı keşfetmeye adım 
atacaksınız. 

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Lisa Hubbard

Class 4
Kalça, Diz ve Ayak Bileği Hizalanma Bozuklukları
Bu workshopta kalça, diz ve ayak bileği eklemlerinin uzunlama 
yerleşiminin fizyolojik konumda olmaması (Malaligment) bu üç 
eklem dışında nasıl etkiler yaratır? Ayak basışındaki problem, bel 
fıtığı sebebi olabilir mi? Hizalanmayı düzeltici egzersizler nelerdir? 
gibi birçok sorunun cevabını bulacaksınız.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Ayşe Erpulat

Class 5
MOTR Core + Çeviklik 
Rafine ve dengeli bir core kuvvet egzersizi, denge ve çeviklik 
çalışmaları için MOTR mükemmel bir ekipmandır. Üç boyutlu 
düzlemde core kuvveti, ayakta denge ve dinamik çevikliği 
deneyimleyeceğiniz sıralamalar içerek keyifli bir workshop. Core 
antrenmanının, denge sıralamaları ve ana prensiplerin teorilerini 
öğrenirken; sonuç odaklı çalışmalar hazırlamanız için gereken 
detayları keşfedecek ve kendi programınızı yaratma imkânı elde 
edeceksiniz.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Portia Page & Ufuk Taşkın
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Ana Konferans Etkinlikleri
PAZAR, 26 MART, 2017

PAZAR SABAH MAT DERSI: 08:00 – 09:00 
PAZAR SABAH WORKSHOPLARI: 09:30 – 12:30

Ders 1
Alt Gövdeyi Yükseltmek: Daha Yükseğe Sıçramak 
Alt Gövdede yükselme, uzama ve baskıyı azaltma hissi yaratmak; 
vücudumuzun alt bölümünde yer alan uzuvların dengeli kas 
gelişimi ve bu uzuvların core bölgesine olan entegrasyonuyla 
mümkün olabilir. Hızı geliştirmek, bacakların hareket ve dengesini 
zirveye taşımak için sıçrama tahtası (Jump Board) kullanarak 
alt gövdede gerçek bir yükselme yaratabileceğiniz hareket 
sıralamaları öğreneceksiniz.

Reformer ve yardımcı aparat kullanan eğitmenlere uygundur.

Eğitmen: Viktor Uygan

Ders 2
The Polestar Pilates Guarantee: Add 20 yards to your Drive
Yapısal sınırlamalarla stratejik sınırlamaları ayrıştıran noktaları 
inceleyen ve önemli doneler veren bu workshopta sağlıklı hareket 
açıklığının kullanımını golfçüler ve rotasyon içerikli spor yapan 
üyeler üzerinde kullanmayı öğreneceksiniz.  

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Brent Anderson 

Ders 3
Genel Duruş Bozuklukları için Mat Serileri
Pek çok üye var olan kötü postürlerinden ötürü çalışma 
hayatlarından, aktivitelerde verdikleri performansa kadar negatif 
şekilde etkilenir. Bu workshop kifoz, forward head, lordoz gibi 
genel duruş ve omurga hizalanması sorunlarının düzeltilebilmesi 
için kullanılabilecek Mat serileri üzerine odaklanacaktır. Bu seriler 
hem varolan Mat repertuarınıza eklenebilir hem de motivesi 
yüksek üyeleriniz için ev ödevi olarak kullanılabilir şekilde 
planlanmıştır.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Nora St John

Ders 4
Pilates Aparatları: İlişik, Yapışık
Trapeze Table, Ladder Barrel ve Combo Chair, her biri diğerini 
destekleyecek şekilde uyumlu ve birbirine bitişik, ilişik olarak nasıl 
kullanılır, Pilates egzersizleri nasıl uyarlanır? Birlikte keşfedelim!

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Murat Çatbaş
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Ana Konferans Etkinlikleri
PAZAR, 26 MART, 2017

PAZAR ÖĞLEDEN SONRA MAT DERSI 13:15 – 14:15  
PAZAR ÖĞLEDEN SONRA WORKSHOPLARI: 14:30 – 17:30 

Ders 1
Parkinson’s ve Multiple Sklerosis Hastalıkları için Pilates
Pilates, Parkinson’s ve Multiple Sklerosis gibi nörolojik 
rahatsızlıkları olan hastalarda kullanmak için çok kullanışlı bir 
yöntemdir. Pilates ekipmanlarının esnekliği, denge ve core 
kontrolüne olan vurgusu sayesinde hastalar sinir sistemlerini 
yeniden eğiterek vücutlarındaki bazı sertlik, spastisite ve denge 
zorluklarının üstesinden gelebilirler. Önemli Teknik ve yaklaşımları 
bu workshopta master eğitmen Brent Anderson’la öğreneceksiniz.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Brent Anderson 

Ders 2
Pilates Metodu & Reformer ve Tower ile Fonksiyonel 
Güçlenme Eğitimi
Bu workshopta klasik Pilates metodunun bütün vücut 
antrenmanındaki önemini vurgulayan ana noktaları ve fonksiyonel 
kuvvet çalışmasındaki performans tekniklerini inceleyeceksiniz. Bu 
program; kas sistemini, postürü iyileştirmek; esnekliği ve hareket 
açıklığını arttırmak için tasarlanmıştır ve dinamik fonksiyonel 
egzersiz serileri içermektedir.

Aparat kullanan eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Lisa Hubbard 

Ders 3
EXO Chair Extravaganza
Klasik bir Pilates ekipmanı olan Chair’in egzersizlerine ilave olarak 
yepyeni hareketler keşfedeceğiniz bu workshopta direnç bantların 
ve farklı aparatları Chair ekipmanına entegre ederek keyifli ve 
iddialı bir tüm vücut çalışması öğreneceksiniz.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Portia Page

Ders 4
Reformer Tower ile Atletik Performans
Bu workshopta uzun süredir egzersiz yapan üyelerin Reformer 
Tower ile performanslarını daha üst seviyelere getirmeleri 
için kullanılabilecek metotlar üzerinde durulacak; ders akışına 
yapılabilecek ilavelerle, gelişmiş bir repertuar oluşturma 
yöntemleri öğretilecek. Güç ve denge geliştirici egzersizlerin 
katkısıyla bu workshop Pilates ders akışına yepyeni bir bakış açısı 
sağlayacak.

Bütün eğitmenler için uygundur. 

Eğitmen: Ertan Durak


