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Utvärdering deltagare
307 svar, 325 deltagare
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Varför, varför inte?

-

Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela.

-

Alla här är så snälla, jag fick nya vänner och man lär sig mycket.

-

För jag har fått jättemånga nya vänner och att under en vecka fått hålla på med det jag älskar att göra film!

-

Jag har fått använda riktig filminspelningsutrustning och jag har träffat nya människor som har
blivit nya vänner!

-

Roliga aktiviteter! Trevliga människor!

-

Många saker har gjort det roligt men det största är att jag fått utveckla mitt största intresse film.

-

Mycket bra organiserat! Jättetrevliga ledare. Rättvist och många härliga personer att arbeta med.

-

Jag har träffat fantastiska människor och lärt mig massa spännande, nya saker.

Det fanns mycket att göra och man träffade många nya vänner!
När jag kom hit var jag rätt säker på att jag skulle ha kul men jag visste inte att det skulle bli den
roligaste veckan i mitt liv. Alla lektioner har varit väldigt intressanta och roliga att lyssna på, och
det har varit väldigt häftigt att få testa på sitt drömjobb på riktigt! Men främst av allt har jag fått
så många vänner som kommer bli så svåra att behöva säga hejdå till. Jag kan säga en sak helt
säkert, vi syns igen nästa år!
Det har varit givande och lärorikt.
En rolig vecka med nya vänner och skapande av film!
Det har varit lärorikt och roligt att lära sig alla steg till att göra en film.
För jag har länge varit intresserad av film och nu fick jag prova på hur det är att vara med på
film!

Man lär känna så många nya roliga personer och man lär sig så mycket om filmskapande på ett
roligt sätt på kort tid.

För man har träffat massa underbara människor!
Trevliga ledare, spännande föredrag, bra organiserat samt trevliga deltagare!
Nya människor, mycket film: alla med samlat intresse!
För att jag har fått se hur de skapar de otroliga filmer som man ser från soffan en fredagskväll
t.ex. Och jag har fått lära mig så mycket om hur man bygger upp en film och hur man gör de
coola effekterna som liksom skapar själva filmen!
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-

För att detta är en helt fantastisk plats med roliga deltagare och ledare, det blir väldigt roligt när
alla har samma intresse!

-

Jag har skrattat mycket!

-

En fri miljö där både möten med andra och prova-på-aktiviteter står i fokus, väldigt spännande
och roligt!

-

Det har varit kul att göra vår film och umgås med alla underbara människor!

-

Älskar film, underbara ledare!

-

Jag ÄLSKAR film/teater! Jag har fått en massa supersnälla nya vänner och ledarna har varit
schyssta och förstående.

-

De är mysig gemenskap alla är schyssta och man kan prata med alla, det är inte så att man blir
utanför eftersom alla bryr sig om alla, det roligaste lägret på länge!

-

Jag har haft det super kul under lägrets gång! Att få skapa sin egen film från grunden med det
rätta materialet har varit en upplevelse jag nog aldrig kommer att glömma. Jag har fått nya
vänner och ny kunskap om film. Jag har även funnit en ny respekt för de som skapar film, det är
så många som är involverade att det knappt går att räkna.

-

För att man har lärt känna andra människor ifrån hela Sverige med samma intresse!

-

Det var kul att få lära sig att filma med en riktig filmkamera. Och även att lära sig andra saker
som hör till filmvärlden.

-

För film är nåt jag brinner för. Och jag får uppleva det här. Och jag har träffat nya vänner. Och jag
har spelat in film och lärt mig om film.

-

Det är roliga och intressanta utbildningar där man får testa på så mycket! Samtidigt också
spendera tid med vänner vilket är härligt!

-

För att vi späckat schema hela tiden, vilket jag gillar med tanke på att man gör saker hela tiden.
Det var väldigt kul att filma och redigera, men det roligaste var sårsminkningen!

-

Jag tycker att alla har varit snälla och låtit alla vara med så att ingen blir utanför.

För det har varit spännande och roligt och jag har lärt mig mycket hur man gör filmer!
För att jag tycker om film och det är alltid skön stämning här!
Det är jättekul att spela in film och vara med andra som tycker samma sak.
Det var någonting nytt med Filmkollo! J
Man har fått lära sig en hel del och man lärde sig det på ett roligt sätt, samtidigt fick man många
nya vänner.

För att jag älskar film och alla ledare är jätteroliga och snälla!<3
För att man fick lära sig mycket och testa på saker som man antagligen inte tidigare hade testat
och man fick många nya vänner. Maten var också jättegod!
Jag har lärt mig så mycket om allt möjligt i en filmproduktion, vi har fått tillgång fantastisk
utrustning, och haft chansen att skriva och producera en kortfilm.

Det har verkligen väckt mitt intresse för filmskapandet och jag har fått mer av en förståelse hur
stora krav det behövs i filmbranschen. Jag har blivit vän med massvis av nya personer vilket är
superkul!

Man lär sig mycket och allt blandas med aktiviteter, utflykter och workshops, vilket är kul!
Kollot har varit roligt för att jag har haft fullt upp med roliga aktiviteter. Personalen är väldigt
trevlig eftersom de engagerar sig för att alla ska trivas och ha det roligt. Man får även kompisar
väldigt fort, vilket får en att känna sig mer trygg och som hemma.
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Dom är roliga men har alltid allt under kontroll, de ser till att folk visar respekt för varandra och
ser till att alla är delaktiga!

-

De var snälla, roliga, välkomnande och fanns alltid på plats ifall man behövde dem!

-

Alla ledare har varit positiva och välkomnande. Man känner sig trygg och säker när man har dem
med.

-

Lysande och förstående inom alla delar och även hjälpsamma. Roliga personligheter som
bemöter på ett bra sätt.

-

Alla ledare jobbar hårt för att alla ska vara glada och det uppskattar jag. :)

-

Ledarna var väldigt trevliga. De var skämtsamma, men kunde också vara väldigt allvarliga när de
krävdes. Man märker att de kan sin grej och är bra på att lära ut den.

-

Ledarna var mycket bra på att förklara så att man förstod.

-

Erfarna och roliga!

De lärde ut väldigt bra och alla är trevliga och hjälpsamma.
De svarade på alla frågor man ställde och var helt enkelt schyssta. De hjälpte oss också när vi
behövde hjälp.

De har varit schysta mot alla!
Alla var trevliga, rättvisa och perfekta!
Hela tiden närvarande!
Dom hjälpte utan att ta över!
De fanns alltid till hands om man ville prata eller ha hjälp. De var lugna och kunde lösa
konflikter. De var rättvisa och roliga. Mycket trevliga människor som älskar sitt jobb!

De var väldigt hjälpsamma och samtidigt roliga att umgås med
Ledarna var mycket trevliga och förklarat bra och visat hur man gör!
De har aktivt varit med och nära till hands när man behöver dem!
De är roliga, snälla, hjälpsamma och engagerade!
De var motiverande, snälla, och lärde ut bra.
Ledarna tar arbetet mycket seriöst och gör allt för att alla ska trivas både tillsammans, med
uppgifterna och med ledarna själva.
De har varit jätteroliga samt väldigt hjälpsamma och snälla! HÖGSTA BETYYG!
Alla ledare var så roliga! Det första man möttes av direkt när man kom till kollot var glada
ansikten o massa välkomsthälsningar. Sedan pratade de mycket och skämtade och spelade spel
med oss. De är underbara!
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-

De har varit schyssta men ändå förstående, de har hjälpt oss när vi har spelat in och redigerat
men de har också litat på oss och gett oss en perfekt lagom frihet!

-

Dom va bra. Hjälpte oss när vi behövde det men la inte i sig i vårt arbete för mycket.

-

De fanns alltid till hands och kunde hjälpa en och när man inte förstod någonting förklarade de
på ett bra sätt.

-

Man blir alltid bemött på ett bra sätt.

-

Dom har varit trevliga och hjälpt till om det har behövts.

-

Jag gillade verkligen att ledarna tog sig tid att lära känna oss deltagare, det är en viktig del när
det gäller gemenskap. Jag tyckte också om att de hade mycket tålamod när det gällde att lära oss
saker men också se till att vi hade bra både under inspelningarna och på fritiden. Jag tyckte även
om när de gick runt och dokumenterade vad vi gjorde, det visade att de hade intresse för oss
vilket jag älskade. Vuxna som verkligen vill lära känna de yngre och som tar sig tid för oss.

-

Dom har varit duktiga/bra. Inget jag tyckt varit dåligt.

-

Det var bra att de följde med under grupparbetet och kollade till oss om vi behövde hjälp och så.
De har helt enkelt brytt sig om oss. Inget att klaga på.

-

Alla ledare var bra! Väldigt trevliga och skämtsamma och var bra på att göra så att man trivdes.

-

De har varit väldigt snälla, trevliga och roliga!!

Ledarna var mycket bra för att dom lyssnar på vad man säger och ändå är stränga när det
behövs och så är som supersnälla och glada.

Jag gillade att alla var snälla och alla försökte ha så roligt som möjligt :) Det fanns nog inget
dåligt med dem! De gjorde ett superbra jobb!!
Allt! De var jättebra! Man fick en känsla av att de tyckte om och brydde sig! Precis som jag gillar
det :)

De var jättebra! Man fick känslan av att de brydde sig och tyckte om en!
Snälla och dom kan mycket.
De är erfarna och vet verkligen vad de håller på med. Trevliga!
De har skött allting väldigt redigt och professionellt, varit snälla och hjälpsamma när man än
behövt det.

Det som var bra med ledarna var att dem var snälla och trevliga redan när man kom hit första
dagen, och det har de varit hela veckan!
Dem hjälpte till om man behövde hjälp och var trevliga.
Alla är snälla och roliga. De vill göra saker med en.
Ledarna var jättebra.
Dom var snälla, roliga och hjälpte till när det behövdes.
De var trevliga och kunniga.
De är snälla och vet vad de håller på med!
De är väldigt hjälpsamma och snälla.
De är trevliga, kunniga och professionella
Jag tycker de har varit jättesnälla och roliga och man känner sig trygg med dem! =)
Alla var snälla, roliga och man kunde alltid komma till dem om det var något.
De har varit både roliga och omhändertagande! Mysigt när det varje kväll är någon som kommer
och säger godnatt, och så fort man vill ha hjälp finns det alltid någon som ställer upp direkt.
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Egna tankar kring din vistelse här på lägret

-

Lika roligt som alla andra år jag varit här!

-

Askul, bra ledare och kunniga.

-

Spännande och intressant och superkul

-

Det har varit kul! Skulle jättegärna vilja komma tillbaka igen. Det är en upplevelse helt enkelt!

-

Har älskat att vara här och kommer hata att åka härifrån, kommer sakna det så mycket.

Bästa lägret!!
Det har varit jätteroligt och jag vill gärna komma tillbaka!
Askul, kommer sakna alla ledare och deltagare!
Jättebra! Kommer tillbaka nästa år!❤❤❤
Har varit roligt att vara med i år igen! Hoppas vi ses nästa år!
Så galet roligt så att man kan se det från mars
Jag uppskattade detta lägret mycket, det var underhållande och man trivdes direkt och kände sig
som hemma. Skulle kunna tänka mig att komma hit nästa år igen!
Det var så himla roligt att få vara deltagare här! Allt var toppen och jag kommer verkligen inte
glömma något härifrån!
Det har varit underbart!!!<3
Alla borde gå på det här lägret för att få en helt grym vecka!
Roligt att få lära känna så många nya fantastiska människor!
Jag vill verkligen inte hem!!
Det har varit väldigt kul och jag hoppas att jag kan komma tillbaka nästa år :D
Det är kul att filma, redigera mm och man får nya vänner.
Det har varit "så galet roligt" ;)
Det var jättebra. Skulle gärna göra om detta nästa år igen. Alla på kollot var trevliga och snälla
och omtänksamma.
Allt var jättebra, maten, ledarna, utflykterna och schemat.
Helt awesome! Extremt kul och inspirerande!
Det var så galet roligt precis som ni sa och jag kommer mer än gärna tillbaka!
Skulle vilja påstå detta är det roligaste lägret jag har varit på hittills. Fortsätt med det ni gör!
Så Galet Roligt!
Jag tycker att det är superroligt här och jag skulle vilja vara här någon annan gång.
Väldigt trevligt. Årets bästa vecka.
Det har varit jättekul!!!
Svårt att utveckla men jag har haft en jätterolig och bra tid! Jag kommer definitivt tillbaka nästa
år!
Det var kul att testa på något nytt, och träffa personer med samma intresse som jag.
Jag älskade detta läger, det var helt klart värt priset!
Det har varit superkul, jag älskar att vara här! Längtar tills nästa år:)
Det har varit perfekt, en dröm!
TACK för denna underbara vecka på lägret!!!! Detta har varit en underbar upplevelse och jag har
haft superkul!!! Jag kommer definitivt komma nästa år och även om jag inte får det så kommer
jag att rekommendera detta läger till allt och alla! Tack, Tack och tack en gång till för att jag har
fått vara med Er och de andra deltagarna denna vecka! J
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-

Kändes hemtrevligt och man kände sig välkommen. Kul! :)

-

Superroligt läger!!! Ska säga till mamma och pappa att jag MÅSTE komma hit nästa år också <3

-

Väldigt roligt och lärorikt!

-

SUPERKUL!!!

-

Det här var jättekul och jag vill komma hit igen nästa år.

-

Kändes kort men vad ska man vänta sig. Tiden går fort när man har "så galet roligt"!

-

MÅSTE GÖRA DETTA IGEN!

-

Det har varit sjuuuukt kul och kommer solklart på återträffen och väldigt gärna nästa år kommer
jag på lägret!!

-

I från början var jag jätterädd att jag inte skulle få några vänner här och inte passa in. Men alla
var så välkomnande och öppna redan från första början. Jag har haft en av de bästa veckorna av
mitt liv här. På riktigt. Jag kommer sakna alla så förbannat mycket.

-

Min vistelse här har varit fantastisk! Jag har lärt mig en hel del om film både i skapande och
skådespelandet. Jag kommer absolut att försöka komma tillbaka hit.

-

Skitkul, bästa jag varit med om!

Bästa på hela sommaren!
Jag har hittat bland mina bästa vänner här<3
Det har varit jättetrevligt. Jag har fått nya vänner och lärt mig nya saker. Jag hoppas jag kan
komma hit igen nästa år.
Det har varit jättekul och jag kommer säkert tillbaka.
FILMKOLLO - SÅ GALET ROLIGT!! :D
Jag gillar hur ni anpassar er till vad vi tycker och hur ni gör så att alla ska ha det så roligt som
möjligt.
Har verkligen haft en jättebra tid här på kollot, toppen idé och hoppas verkligen att det håller i
länge!! Kanske till och med anordnas som helgläger?
Jätterolig idé, verkligen något kul att göra när man ligger hemma och har tråkigt! Det är också
superkul att man samlar alla filmintresserade på ett ställe, alla har ju då något gemensamt!
Det roligaste jag gjort någonsin!!!
Jag kände mig hemma och hade inga problem med några av de andra ungdomarna och det var
lite av en överraskning och jag vill gärna komma hit igen.
Kul och lärorikt som alltid<3
Mycket trevligt, fantastiskt roligt att få lära känna ledarna på detta kollo under de fyra somrarna
som jag deltagit. Ni är mycket inspirerande individer med många intressanta åsikter o tankar.
Önskar er all lycka i framtiden. Ta hand om er❤
Ni har lyckats igen!! Kul och förgyllande tid på kollot för resten av livet!
Så galet roligt!!!
Det har varit väldigt roligt att vara här på lägret generellt och jag är väldigt glad att jag kom hit!
Det var jättekul <3
Allting var roligt och lärorikt.
Återigen tack så mycket för allt! Jag älskar filmkollo och alla mina nya vänner <3
Det här har varit en av de roligaste tiderna i mitt liv! Här har jag kunnat känna mig både
avslappnad och tagit ansvar. Så galet roligt!!

Det har varit en av de bästa sakerna jag gjort på flera år och jag är så tacksam för att jag fick
komma hit och inspireras av er! TACK!

Filmkollo 2016

-

Väldigt kul, jag kommer gärna nästa år!
Det har varit så galet roligt, kan inte ens med ord beskriva hur mycket jag trivs här!
Jag önskar att jag kunde bo här... J
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Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Jag tyckte att maten var god och att vi hade måltider på bra tidpunkter och ofta.
Maten var god och varierad.
Det var nästan som en favoriträtt varenda dag.
Den var bra för den var väldigt smakrik och det gjorde den jättegod!
Det var alltid gott!
God. Bra kvalitet. Gott urval.
Smakfull, varierande och nyttig.
Varje dag var det något jättegott! Jag som inte är så stor i maten har ätit som bara den!
Gott, mättande och varierande. Det var bra.
Det var gott och lyxigt varje dag!
Jag tycker att maten var väl tillagad och det var en varierad smakupplevelse vilket var trevligt.
Maten var jättegod men ibland så fanns det typ någon detalj som var lite mindre bra.
Det var så extremt gott, jag brukar inte gilla köttfärslimpa men den var jättegod.
Det som var bra med maten var att den var god och matsalen var trevlig!

