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Utvärdering	  2012	  -‐	  deltagare	  
145	  deltagare	  

	  

Tycker	  du	  att	  det	  har	  varit	  kul	  att	  vara	  på	  kollo?	  (%)	  

	  
Varför	  eller	  varför	  inte?	  

-‐ Det	  har	  varit	  kul	  för	  det	  är	  fina	  lokaler	  och	  bra	  utrustning.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  och	  

träffat	  nya	  kompisar	  med	  samma	  intressen.	  Ledarna	  och	  aktiviteterna	  var	  roliga.	  
-‐ För	  att	  jag	  träffa	  massa	  härliga	  människor	  och	  ledarna	  är	  snälla	  och	  roliga.	  Kul	  med	  riktig	  

utrustning.	  
-‐ För	  att	  det	  var	  en	  upplevelse	  utöver	  det	  vanliga	  med	  trevliga	  och	  bra	  ledare,	  en	  fantastisk	  

gemenskap.	  
-‐ Många	  nya	  vänner.	  Roliga	  ledare,	  kul	  aktiviteter.	  Filmerna	  blev	  superbra!	  

-‐ Utrustningen	  vi	  har	  fått	  använda	  har	  varit	  underbar.	  
-‐ För	  det	  har	  varit	  roligt	  att	  spela	  in	  film	  och	  göra	  alla	  roliga	  saker	  som	  t.ex.	  bada,	  se	  på	  film,	  

sjunga…	  Och	  vi	  hade	  de	  bästa	  ledare!!	  =)	  
-‐ Kul	  att	  lära	  känna	  andra!	  Jobba	  med	  riktigt	  bra	  kamera,	  ljus	  osv.	  Kul	  att	  redigera	  i	  iMovie.	  
-‐ Att	  vara	  på	  läger	  är	  alltid	  kul!	  Och	  filmläger	  är	  ju	  skitcoolt.	  Så	  annorlunda	  jämfört	  med	  

vanliga	  läger.	  

-‐ Ledarna	  är	  roliga	  vilket	  gör	  kollot	  dubbelt	  så	  roligt!	  <3	  

-‐ Man	  har	  kunnat	  använda	  professionell	  utrustning	  i	  filmningen	  och	  träffat	  nya	  vänner.	  

-‐ För	  det	  är	  bra	  ledare,	  man	  lär	  sig	  mycket	  och	  man	  känner	  sig	  ”hemma”	  snabbt.	  :D	  

-‐ Nya	  kompisar,	  bra	  aktiviteter	  &	  bra	  ledare.	  

-‐ Det	  var	  jättebra!	  Har	  träffat	  vänner	  för	  livet.	  
-‐ För	  att	  alla	  var	  så	  snälla,	  det	  var	  fräscht	  och	  ett	  bra	  program!	  
-‐ Det	  har	  varit	  kul	  att	  träffa	  folk	  med	  samma	  intressen	  och	  spela	  in	  film.	  
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Vilka	  nya	  saker	  har	  du	  lärt	  dig	  under	  veckan?	  

-‐ Hur	  man	  använder	  riktig	  filmutrustning	  och	  att	  samarbete	  är	  viktigt.	  
-‐ Hur	  man	  använder	  filmkamera,	  ljudbom	  och	  smink.	  Jag	  har	  även	  lärt	  mig	  hur	  ett	  filmteam	  

ser	  ut	  och	  de	  olika	  uppgifterna.	  Även	  hur	  man	  använder	  green	  screen!	  
-‐ Massor	  om	  hur	  man	  filmar	  på	  bästa	  sätt,	  hur	  man	  skriver	  ett	  manus	  och	  hur	  en	  film	  är	  

uppbyggd.	  
-‐ Hur	  man	  fixar	  bra	  ljud	  till	  filmklippen	  och	  hur	  man	  klipper.	  
-‐ Att	  det	  ofta	  inte	  räcker	  med	  en	  tagning.	  Meningen	  med	  livet.	  
-‐ Jag	  har	  blivit	  mycket	  bättre	  på	  att	  strukturera	  upp	  saker	  och	  samarbeta.	  Jag	  har	  även	  blivit	  

mycket	  bättre	  på	  att	  kompromissa.	  

-‐ Många	  filmord,	  hur	  man	  planerar	  filmer,	  hur	  audition	  funkar,	  tusentals	  dialekter.	  
-‐ Hur	  man	  filmar,	  gör	  sår,	  skriva	  manus	  osv!	  sen	  hur	  det	  är	  att	  va	  i	  en	  grupp,	  hur	  man	  funkar	  

med	  andra.	  
-‐ Jag	  har	  bl.a.	  lärt	  mig	  hur	  man	  agerar,	  går	  på	  audition,	  hur	  man	  sminkar	  sår,	  olika	  jobb	  

inom	  filmbranschen,	  hur	  man	  filmar	  från	  olika	  vinklar	  och	  mycket,	  mycket	  mer!	  <3	  
-‐ Hur	  det	  går	  till	  bakom	  kameran.	  Filmklippning	  och	  redigering.	  Filmfusk	  och	  hur	  man	  gör	  

vissa	  saker.	  Hur	  det	  är	  att	  vara	  statist/skådespelare/skådespelerska.	  	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  lite	  nya	  och	  bättre	  sätt	  att	  redigera	  på	  iMovie.	  :D	  Sen	  har	  jag	  lärt	  mig	  nya	  

lekar	  som	  t.ex.	  ”Blodpotatis”.	  <3	  

-‐ Mycket	  om	  filminspelning.	  Vilken	  process	  det	  verkligen	  är.	  

-‐ Mer	  om	  hur	  en	  riktig	  filminspelning	  går	  till.	  
-‐ Olika	  tekniker	  när	  man	  filmar	  och	  hur	  man	  bygger	  upp	  ett	  manus	  från	  start.	  
-‐ Hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  spela	  in	  film,	  180°-‐regeln,	  att	  jag	  älskar	  film	  och	  skådespeleri	  ännu	  

mer	  nu.	  
-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mer	  om	  dramakurvan	  och	  om	  allt	  annat	  med	  regi.	  
-‐ Massor!	  Foto,	  film,	  filmmusik,	  smink	  m.m.	  
-‐ Mycket	  om	  sårsmink,	  After	  Effects	  och	  green	  screen!	  
-‐ Hur	  green	  screen	  fungerar,	  hur	  man	  gör	  sårsminkning,	  och	  hur	  man	  hanterar	  utrustningen	  

under	  en	  filminspelning.	  
-‐ Dialekter,	  dramaturgi.	  Lära	  mig	  hantera	  utrustning.	  
-‐ Hur	  mycket	  jobb	  det	  är	  bakom	  en	  film,	  mer	  om	  green	  screen,	  massa	  saker.	  Vilka	  olika	  

personer	  som	  är	  med	  på	  en	  filminspelning	  (typ	  scripta)	  etc.	  
-‐ Redigera	  och	  regissera	  bättre.	  Green	  screen	  och	  sårsminkning.	  
-‐ Sårsminkning,	  dramaturgi	  och	  att	  agera	  bättre!	  
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Hur	  har	  maten	  varit?	  (%)	  

	  
Vad	  var	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  maten?	  

-‐ Jag	  tycker	  om	  att	  det	  har	  varit	  ”riktig	  mat”	  med	  sallad	  och	  ”flervalsfrukosten”.	  
-‐ Maten	  var	  jättegod	  och	  fräsch.	  Man	  tror	  att	  det	  ska	  vara	  skolmat	  men	  det	  är	  

restaurangmat.	  
-‐ Den	  har	  varit	  god	  och	  jag	  tyckte	  väldigt	  mycket	  om	  den	  goda	  drickan	  till	  så	  jag	  är	  

jättenöjd.	  
-‐ Den	  smakade	  riktigt	  gott	  och	  så	  serveras	  den	  fint.	  
-‐ Det	  har	  varit	  väldigt	  god	  mat	  hela	  veckan	  och	  jag	  tror	  att	  det	  är	  mat	  som	  nästan	  alla	  gillar	  

dessutom.	  
-‐ Den	  vegetariska	  maten	  var	  varierande	  vilket	  är	  ovanligt	  i	  skolan	  t.ex.	  
-‐ Den	  har	  varit	  bra,	  även	  för	  mig	  som	  är	  allergiker,	  har	  nästan	  fått	  mer	  anpassad	  mat	  än	  

hemma.	  
-‐ Det	  var	  väldigt	  gott	  och	  vällagat,	  och	  det	  känns	  fräscht	  att	  äta.	  
-‐ Jättegott.	  Bra	  med	  restaurangmat!	  
-‐ Det	  var	  bra	  att	  det	  var	  sånt	  som	  vi	  ”yngre”	  gillar	  och	  föredrar.	  
-‐ Den	  var	  RIKTIGT	  GOD	  <3	  Älskade	  att	  få	  äta	  på	  restaurang.	  
-‐ Maten	  var	  fantastisk.	  
-‐ Fräsch,	  GOD!	  Nyttig.	  Mycket	  sallad.	  
-‐ Den	  var	  god	  och	  varierande.	  
-‐ Allt	  var	  supergott!	  
-‐ Det	  var	  jättegott	  och	  det	  var	  bra	  sallad	  och	  dricka.	  
-‐ Restaurangkänslan	  
-‐ Perfekt	  variation!	  
-‐ Varje	  måltid	  har	  varit	  jättegod,	  och	  jag	  har	  ätit	  mig	  mätt	  hela	  tiden.	  
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Hur	  tycker	  du	  att	  ledarna	  har	  varit?	  (%)	  

	  
Vad	  har	  varit	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  ledarna?	  

-‐ Dom	  har	  varit	  snälla,	  trevliga,	  roliga,	  hjälpsamma	  och	  bra.	  
-‐ Otroligt	  grymt	  bra!	  Dom	  har	  varit	  FANTASTISKA!	  
-‐ Ledarna	  är	  med	  hela	  tiden,	  det	  är	  roligt!	  
-‐ De	  är	  snälla	  och	  roliga,	  och	  man	  får	  den	  hjälp	  man	  behöver.	  <3	  
-‐ Trevliga	  och	  proffsiga.	  
-‐ De	  var	  roliga	  och	  bra	  på	  att	  lära	  ut	  saker.	  
-‐ Ledarna	  var	  duktiga	  på	  både	  film	  och	  ungdomar	  så	  det	  var	  alltid	  kul	  att	  snacka	  med	  dem.	  
-‐ De	  var	  schysta	  och	  roliga	  ledare!	  Ledarna	  var	  coola.	  =)	  
-‐ De	  är	  roliga,	  kan	  mycket	  om	  film,	  är	  intresserade	  och	  är	  snälla	  men	  stränga	  ibland	  när	  det	  

behövs.	  	  
-‐ De	  lyssnar,	  förstår	  och	  hjälper	  till	  med	  vad	  man	  än	  behöver	  hjälp	  med.	  De	  bryr	  sig	  om	  en.	  
-‐ Extremt	  bra.	  Alla	  ledare	  är	  väldigt	  förstående	  och	  mycket	  schysta.	  
-‐ De	  var	  jättesnälla	  och	  hjälpsamma.	  <3	  En	  av	  anledningarna	  till	  att	  jag	  vill	  hit	  nästa	  år	  

igen.^^	  
-‐ Ledarna	  har	  haft	  ett	  otroligt	  bra	  tålamod	  och	  de	  är	  rättvisa.	  
-‐ Ledarna	  har	  varit	  fantastiskt	  roliga,	  snälla	  och	  hjälpfulla	  hela	  tiden.	  
-‐ Allt	  har	  varit	  superbra.	  Alla	  är	  som	  en	  familj.	  
-‐ Supermycket	  bra.	  De	  lyssnar	  på	  vad	  man	  har	  att	  säga,	  skämtar	  och	  är	  allmänt	  bäst.	  =)	  
-‐ Dom	  är	  roliga	  och	  lär	  ut	  bra,	  dom	  är	  lite	  som	  kompisar	  typ.	  
-‐ De	  hjälper	  till,	  och	  bryr	  sig	  om	  alla	  deltagare.	  Ser	  till	  att	  allt	  fungerar.	  
-‐ Alla	  har	  varit	  glada,	  positiva	  och	  roliga.	  De	  har	  lärt	  mig	  mycket	  och	  gett	  mig	  en	  upplevelse	  

jag	  kommer	  att	  komma	  ihåg	  hela	  livet.	  
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Egna	  tankar	  kring	  din	  vistelse	  på	  Filmkollo?	  

-‐ Det	  har	  varit	  så	  roligt	  att	  träffa	  andra	  ungdomar	  med	  samma	  intressen	  som	  mig.	  
-‐ Det	  har	  varit	  väldigt	  kul!	  Mycket	  skratt.	  Bra	  grupper.	  Och	  mycket	  mer.	  Tackar	  att	  man	  fick	  

komma!	  
-‐ Det	  har	  varit	  jätteroligt!	  Väldigt	  bra	  lokaler.	  
-‐ Helt	  otroligt	  galet	  roligt.	  Det	  är	  nog	  den	  bästa	  veckan	  i	  mitt	  liv.	  Detta	  är	  ett	  riktigt	  paradis.	  

SÅ	  GALET	  ROLIGT!	  Kommer	  definitivt	  tillbaka.	  FILMKOLLO	  <3	  TACK	  FÖR	  ALLT.	  
-‐ Bästa	  kollot	  ever!	  Kommer	  nästa	  år	  också.	  
-‐ Det	  har	  varit	  en	  underbar	  vecka.	  Man	  fick	  snabbt	  nya	  kompisar	  och	  man	  lärde	  känna	  alla	  

snabbt.	  Ledarna	  har	  varit	  trevliga	  och	  roliga.	  MAN	  VILL	  INTE	  ATT	  DET	  SKA	  TA	  SLUT!!!!	  Så	  

jag	  kommer	  nästa	  år	  också.	  Så	  galet	  roligt.	  =)	  
-‐ TACK	  FÖR	  ALLT	  OCH	  TACK	  FÖR	  EN	  UNDERBAR	  VECKA!	  P.S.	  detta	  har	  gjort	  mitt	  

sommarlov	  till	  ett	  av	  de	  bästa	  loven	  någonsin.	  =)	  
-‐ Det	  har	  varit	  gaaalet	  roligt	  och	  jag	  kommer	  komma	  hit	  igen	  nästa	  år!	  <3	  Love!	  <3	  
-‐ Älskar	  det!	  Vill	  inte	  åka	  hem.	  Det	  här	  slår	  allt!	  
-‐ Utrustningen	  var	  jättebra!	  Jag	  ångrar	  absolut	  inte	  att	  jag	  åkte.	  Det	  har	  varit	  underbart.	  <3	  
-‐ Jag	  tycker	  det	  har	  varit	  en	  mysig	  vecka	  med	  mycket	  kreativitet	  och	  mysiga	  människor!	  	  
-‐ Det	  har	  varit	  så	  otroligt	  roligt	  hela	  veckan!	  Superfina	  lokaler,	  roliga	  workshops,	  häftig	  

utrustning	  och	  en	  riktig	  inblick	  i	  hur	  filminspelningar	  går	  till!	  Skitroligt	  att	  få	  ha	  

medverkat	  i	  inte	  bara	  en,	  utan	  tre	  produktioner,	  både	  som	  crew	  och	  cast.	  Coolt	  med	  info	  om	  

festivaler	  osv.	  och	  ens	  chanser	  i	  dem.	  Jävligt	  coolt	  med	  sårsminkning	  och	  green	  screen.	  
-‐ Det	  bästa	  jag	  gjort!	  
-‐ Tack	  snälla	  för	  ni	  anordnar	  ett	  så	  bra	  kollo!	  =)	  =)	  =)	  =)	  
-‐ Jag	  älskar	  Filmkollo.	  Alla	  människor	  man	  träffar	  är	  så	  härliga	  och	  underbara.	  Jag	  längtar	  

tills	  nästa	  år!	  
-‐ MINNE	  FÖR	  LIVET!	  
-‐ Bra	  upplevelse,	  hjälpt	  mig	  inför	  när	  jag	  ska	  välja	  inriktning	  i	  skolan.	  Träffat	  många	  bra	  

människor.	  
-‐ Grymt	  kul!	  En	  riktig	  upplevelse!	  	  
-‐ Det	  har	  varit	  så	  otroligt	  kul!	  Skulle	  jag	  få	  välja	  skulle	  jag	  aldrig	  åka	  hem!	  Att	  träffa	  så	  

otroligt	  härliga	  människor	  i	  kombination	  med	  att	  göra	  film	  är	  en	  dröm!	  Tack	  så	  otroligt	  

mycket	  för	  i	  år!	  
-‐ Jag	  har	  haft	  det	  så	  himla	  bra	  och	  kollot	  har	  varit	  så	  givande	  för	  mig.	  Tack	  =)	  
-‐ Sommarens	  mest	  efterlängtade	  och	  underbaraste	  vecka!	  <3	  
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Träffade	  du	  nya	  kompisar	  som	  du	  vill	  fortsätta	  ha	  kontakt	  med?	  (%)	  

	  
Kommentar:	  

-‐ <3	  
-‐ Ja,	  många!	  
-‐ Jättemånga!!	  
-‐ Helt	  klart!	  
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