
Priser, påmelding og betaling
Vi kjører små og intime kurs med plass til 12-14 
deltakere. Meld deg på i god tid da kursene ofte 
blir fulle. Vi har 20% studentrabatt på alle kurs.

Langhelg kurset er fra torsdag kl 18.30 til søndag 
kl 13 og koster kr 4.320.
 Pinsekurset  er fra fredag kl 18.30 til mandag 
kl 13 og koster kr 4.320.
 7-dagers sommerkurset går fra lørdag 30. juni 
kl 18.30 til lørdag 7. juli kl 13 og koster kr 9.800.
 10-dagers feriekurs er fra ons. 11. juli kl 18.30 
til lør. 21. juli kl 13 og koster kr 13.500. Depositum 
kr. 3.500 betales ved påmelding. Resten av kurs-
avgiften betales senest 14 dager før kursstart.
 4-dagers velvære retreat går fra onsdag kl 
18.30 til søndag kl 13 og koster kr 6.500 inkludert 
enerom og sengetøy / håndklær.
 5-dagers sommerkurset går fra tirsdag kl 
18.30 til søndag kl 13 og koster kr 7.200.
 Enerom kan reserveres mot et tillegg i prisen 
på kr 330 per døgn. Begrenset antall. Ta kontakt 
per tlf 56 15 15 00 eller epost: ask@stillhet.no.
 Prisene inkluderer velsmakende økologisk 
vegetarmat, losji og undervisning. 

Ask kurssenter: Floridavegen 81 • N-5307 Ask • Telefon +47 56 15 15 00
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Les også brosjyren om kursstedet, undervisningen og betingelser for deltakelse

Helgekurs 15 - 18 februar
 Langhelg kurs med Audhild & Bjarke

Påskekurs 29 mars - 2 april
 5-dagers retreat med Audhild & Bjarke

Pinsekurs 18-21 mai
 Langhelg kurs med Audhild & Bjarke

7-dagers retreat 30 juni - 7 juli
 Sommer retreat med Hamsananda

10-dagers retreat 11-21 juli
 Fordypelses retreat m/ Audhild & Bjarke

4-dagers yogaferie 25-29 juli
 Velvære retreat med Elisabeth & Audhild

5-dagers retreat 31 juli - 5 aug
 5-dagers retreat med Audhild & Bjarke

Vi tilbyr følgende retreat på Ask kurssenter i 2018

ask@stillhet.no

 Språk: Engelsk, hvis det er utlendinger på kur-
set, ellers norsk/dansk. Ta med: Løstsittende klær, 
regntøy, sengetøy og håndkle (kan evt. leies). 
Påmelding i nettbutikk på www.stillhet.no, per 
epost eller telefon. Hvis du påmelder deg per epost 
trenger vi navn, adresse, mobil og fødselsdato.

Avmeldingsfrister
Avmelding må skje skriftlig per brev eller epost. Ved 
avmelding senere enn 1 måned før kurset betales 
40% av kursavgiften. Hvis senere enn 14 dager 
betales 60% og senere enn 1 uke betales full pris. 
Avbestilling ved sykdom: Legg ved legeerklæring 
som dokumenterer sykdommen og du betaler kun 
20% avbestillingsgebyr.

Søndags Drop-in med 1 times badstue 
og 2 timers yoga og meditasjon
Søndag 11. feb. kl 13-16: Hofteprogram
Søndag 11. mars kl 13-16: Egoscue program
Søndag 15. april kl 13-16: Klassisk program
Søndag 13. mai kl 13-16: Chakra program

Hver Drop-in koster kr. 300 inkl. badstue. Badstuen 
er åpen fra 12.45 og yoga undervisningen starter kl 
14. Ta selv med håndklær og klær til å gjøre yoga i. 
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