Tack för din anmälan dig till vår utbildning i Movement Material Arts!
Det kommer att bli en spännande utbildning där vi kommer att fokusera
på grundläggande tekniker baserade på traditionell kampsport.
Skillnaden mellan det vi kallar för M:MA, eller Movement Material Arts
och ”vanliga” kampsportstilar är att i Movement Material Arts fokuserar
vi mer på liksidig träning och på att röra oss i kroppens fulla
spiralrörelser i alla riktningar.
Med andra ord ni ska succesivt utveckla era färdigheter så att ni blir
lika snabba, starka, har samma balans, precision och koordination i
båda kroppshalvorna.
Detta kommer att stärka era ambidextra förmågor vilket skapar många
positiva effekter på hjärnan, som exempelvis bättre närminne och
kognitiv rörelseförmåga.
Vi utgår alltid från ett Non Violence perspektiv där vi inte lär ut
kampsport i syftet att lära våra kursdeltagare att slåss, utan primärt för
disciplin, kroppskontroll, ökad kognitionsförmåga, men självfallet kommer
kunskapen till pass vid ett eventuellt behov självförsvar.

Bra att veta

Denna klass är endast öppen för kvinnor och för nybörjare med ingen eller
lite erfarenhet av kampsport sedan tidigare.
Ingen sparring (slag direkt mot kroppen) eller direkt kroppskontakt
förekommer.
Maximalt antal deltagare är 6 stycken per klass exklusive instruktör/er.
Utrustning och träningskläder
Utrustning behövs ej då ni får låna handskar, handledslindor och övriga
skydd av oss.
Vill ni köpa egna handskar, lindor och benskydd så erbjuder vi detta till
självkostnadspris.
Handskar:
400: Benskydd:
260: Handlindor: 100: Vi rekommenderar att ni väljer träningskläder som ni har god rörlighet i,
exempelvis vida shorts eller tights samt linne, top eller en rymlig tshirt. Vi praktiserar alltid barfota.
Ett bra tips är att du tar med dig en handduk som du kan torka av dig med
då vi kommer att bli svettiga.
Övrig information
Tänk på att inte ha på dig några starka dofter, det kan finnas personer som
är allergiska.
Ät inte för nära inpå en klass.
Drick helst vatten innan, under och efter träningen.
Ta gärna med egen vattenflaska.
Då vi tyvärr ej kan erbjuda duschmöjligheter i dagsläget så kan det vara
bra att ha med sig torra ombyteskläder att ta på sig efteråt.
Kursupplägg
Varje kurstillfälle är 90 minuter långt.
Indelningen ser ut enligt följande:
Uppvärmning
Teknikträning
Nedvarvning

20 minuter
60 minuter
10 minuter

Instruktör: Peter Morlor, tillfälligtvis assisterad av Johanna Morlor

Kursdatum
Måndagen 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 klockan 17:00 - 18:30
i Morlor Master Mentors studio på Tegnérgatan 37A i
Stockholm
Kurspris
Pris: 5,995: - (moms tillkommer för företag)
För privatpersoner är delbetalning möjlig och för företag erbjuder vi
friskvårdsfaktura a´ 10 dagar netto.
Tidigare kursdeltagare erhåller en rabatt om 10% på kursavgiften.
Kontaktuppgifter
Peter Morlor: 0707–803334 / peter@the-morlors.com
Adress till studion:
Tegnérgatan 37A.
https://www.google.com/maps/place/Tegnérgatan+37,+111+61+Stockholm/@59.3388
966,18.0573696,3a,75y,140.34h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1svkNj3hftrmsT1akHtJtTr
w!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x465f9d661681d725:0x910e341898202a2f!8m2!3d
59.3387937!4d18.057603
Man går in genom den stora porten från Tegnérgatan, se bild nedan.
Studion ligger i det gula huset på innergården, bottenvåning första dörren
till vänster.
Dörrkod: Tryck på symbolen som ser ut som en dörr, därefter siffrorna 8325
och sedan dörrsymbolen igen.

Parkering och kommunikation
Vanligtvis är det tämligen enkelt att hitta parkeringsplats på gatan under
kvällstid.
Parkeringshus med några minuters gångväg:
Drottning garaget - Rådmansgatan 63
Rådmansgatan garage - Saltmätargatan 20
Närmsta T-banestation är station Rådmansgatan som ligger några minuters
gångväg från Morlors Studio.
Bussar stannar på Sveavägen några hundra meter från Tegnérgatan 37.

VÄLKOMMEN!
Peter och Johanna Morlor

