
2013	  Filmkollo	  Original	  

Utvärdering	  2013	  –	  deltagare	  Filmkollo	  Original	  
128	  deltagare	  

	  

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

	  
Varför	  eller	  varför	  inte?	  

-‐ Jag	  har	  träffat	  jättemycket	  vänner	  och	  haft	  så	  roligt	  när	  vi	  spelade	  in	  våra	  filmer.	  
-‐ Det	  har	  varit	  kul	  att	  träffa	  nya	  kompisar	  och	  filma	  med	  en	  riktigt	  filmkamera.	  
-‐ För	  att	  man	  var	  proffsig.	  
-‐ Jag	  vill	  detta	  med	  teater	  och	  du	  lär	  dig	  mycket	  medan	  du	  har	  kul!	  
-‐ Det	  har	  varit	  helt	  underbart	  att	  fått	  göra	  det	  här.	  
-‐ Vi	  har	  fått	  göra	  roliga	  saker	  och	  det	  har	  varit	  lärorikt.	  
-‐ Schemat	  är	  så	  strukturerat	  att	  man	  får	  tid	  för	  allt!	  
-‐ Få	  nya	  vänner,	  roliga	  aktiviteter,	  god	  mat	  etc.	  
-‐ Mycket	  variation	  om	  just	  film!	  
-‐ Allt	  på	  kollot	  har	  varit	  intressant	  och	  roligt.	  
-‐ Det	  har	  varit	  lärorikt…	  Man	  har	  lärt	  sig	  mycket!	  Man	  har	  liksom	  fått	  med	  sig	  en	  massa	  

kunskap	  hem.	  
-‐ Jag	  har	  aldrig	  skrattat	  så	  mycket	  som	  jag	  gjort	  här!	  
-‐ Nya	  kompisar,	  göra	  så	  mycket	  nya	  proffsiga	  grejer.	  
-‐ Det	  var	  roligt	  för	  man	  fick	  vänner	  fort.	  Allt	  var	  bra.	  
-‐ För	  jag	  älskar	  att	  spela	  in	  film.	  Älskar	  att	  vara	  skådespelare.	  
-‐ Det	  var	  superkul	  att	  spela	  in	  film	  och	  få	  nya	  vänner.	  
-‐ För	  att	  testa	  på	  allt	  inom	  film	  med	  bra	  utrustning	  och	  träffa	  nya	  kompisar.	  
-‐ För	  att	  det	  är	  awesome!	  
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-‐ Det	  är	  roligt	  att	  göra	  film	  och	  vara	  med	  i	  film,	  och	  det	  är	  det	  man	  gör	  här!	  
-‐ Vi	  fick	  göra	  film	  och	  det	  är	  massa	  andra	  aktiviteter	  med	  nice	  personer.	  
-‐ Kul	  med	  skådespeleri!	  
-‐ Man	  har	  fått	  träffa	  nya	  vänner,	  hålla	  på	  med	  det	  man	  brinner	  för	  och	  haft	  kul!	  
-‐ För	  det	  var	  kul	  att	  skapa	  eget	  manus.	  Man	  fick	  köpa	  godis	  och	  använda	  mobilen!	  
-‐ Man	  gör	  saker	  hela	  tiden	  och	  det	  är	  roligt	  att	  prova	  på	  nya	  saker.	  
-‐ Jag	  tycker	  det	  har	  varit	  kul	  för	  man	  har	  fått	  lära	  sig	  mer	  om	  ”filmvärlden”.	  
-‐ Inte	  skitsnack,	  många	  nya	  vänner	  och	  riktigt	  bra	  mat!	  
-‐ Bra	  information,	  jag	  har	  blivit	  mer	  intresserad	  av	  film.	  
-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  hur	  mycket	  som	  helst	  och	  fått	  många	  nya	  kompisar.	  
-‐ Allt	  har	  varit	  superkul!	  Och	  alla	  är	  så	  himla	  sköna	  och	  snälla!!	  
-‐ För	  att	  man	  har	  utvecklats	  och	  lärts	  sig	  massa	  +	  att	  man	  har	  fått	  lära	  känna	  massa	  nya	  

vänner.	  
-‐ Känna	  nya	  kompisar,	  jobbat	  me	  topputrustning	  ,	  olika	  saker	  som	  smink,	  skådespeleri	  osv	  
-‐ För	  man	  fick	  lära	  sig	  nya	  saker	  hela	  tiden	  o	  man	  kände	  sig	  väldigt	  PRO.	  
-‐ Man	  har	  fått	  chansen	  att	  jobba	  professionellt	  och	  fått	  massor	  av	  nya	  vänner.	  
-‐ det	  har	  varit	  superkul	  jag	  har	  fått	  massa	  nya	  kompisar	  och	  mitt	  intresse	  för	  film	  har	  vuxit	  

stort	  
-‐ Man	  har	  träffat	  massa	  nya	  vänner,	  maten	  var	  grym	  och	  hela	  kollot	  var	  bara	  så	  bra!	  
-‐ Bra	  schema,	  bra	  mat,	  lagom	  mycket	  teori,	  fräscha	  lokaler	  och	  lagom	  mycket	  ansvar,	  lagom	  

mycket	  fritid.	  

	  

Vilka	  nya	  saker	  har	  du	  lärt	  dig	  under	  veckan?	  

-‐ Hur	  det	  är	  på	  en	  filminspelning.	  
-‐ Filmutrustning,	  effekter,	  hur	  en	  film	  är	  uppbyggd	  m.m.	  
-‐ Hur	  en	  green	  screen	  fungerar,	  olika	  filmvinklar	  och	  hur	  man	  gör	  filmer.	  
-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  green	  screen	  och	  allt	  om	  sårsminkning	  m.m.	  Hur	  mycket	  det	  

krävs	  för	  att	  göra	  en	  stor	  film!	  Mycket	  jobb,	  förberedelser	  m.m.	  
-‐ Filminspelning,	  redigering,	  make-‐up,	  hur	  green	  screen	  fungerar	  och	  dylikt.	  
-‐ Om	  green	  screen,	  hur	  man	  redigerar,	  filmar	  på	  räls,	  vad	  man	  kan	  göra	  med	  ljudeffekter	  

m.m.!	  
-‐ Hur	  man	  klipper,	  hur	  man	  spelar	  in	  film,	  varför	  man	  använder	  en	  klappa	  och	  hur	  en	  

audition	  går	  till.	  
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-‐ Green	  screen,	  redigering	  med	  videoklipp,	  och	  ”effektsminkning”.	  
-‐ Ljudet,	  en	  helt	  ny	  sak	  för	  mig!	  Och	  att	  samarbeta	  bättre.	  
-‐ Hur	  allt	  fungerar	  i	  ett	  filmteam,	  green	  screen,	  kamera	  och	  utrustning,	  redigering	  och	  

många	  andra	  bra	  tips.	  
-‐ Att	  filma,	  jag	  har	  sett	  mer	  ingående	  hur	  man	  klipper,	  jag	  har	  fått	  höra	  om	  hur	  en	  riktig	  

filminspelning	  går	  till	  -‐	  vilket	  var	  jättespännande.	  
-‐ Film	  och	  redigering,	  manusförfattning	  och	  smink.	  
-‐ Klippa	  med	  mac	  och	  avanserat	  ljus,	  ljud	  och	  kamera	  
-‐ Hur	  man	  gör	  när	  man	  filmar	  på	  riktigt	  
-‐ Sminka	  sår,	  greenscreen	  saker,	  Spela	  in	  med	  topputrustning,	  använda	  kamera	  
-‐ Hur	  kameror,	  ljud	  och	  ljus	  fungerar.	  Att	  bli	  bättre	  på	  skådespel	  och	  improvisation.	  
-‐ greenscreen,	  filmkamera,	  kamratskap	  osv	  
-‐ Hur	  man	  redigerar,	  filmar,	  visar	  respekt,	  lägger	  till	  ljud.	  

	  

Hur	  har	  maten	  varit?	  (%)	  

	  
Vad	  var	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  maten?	  

-‐ Maten	  var	  supergo!	  Fortsätt	  så!	  
-‐ Den	  har	  varit	  god.	  Mat	  som	  ungdomar	  gillar,	  bra	  val!	  
-‐ Den	  var	  alltid	  god.	  Jag	  gillade	  alla	  rätter.	  
-‐ Det	  har	  varit	  god	  och	  man	  blev	  alltid	  mätt.	  
-‐ Att	  de	  serverade	  mat	  som	  de	  flesta	  tyckte	  om.	  
-‐ Allt	  var	  perfekt!!!	  
-‐ Maten	  var	  fräsch	  och	  god,	  ni	  hade	  också	  vegetarisk	  mat	  vilket	  var	  bra.	  
-‐ Det	  var	  varierande	  och	  gott.	  
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-‐ Varierad,	  fräsch	  och	  vällagad.	  
-‐ Allt	  har	  varit	  toppen.	  Varierat	  med	  sallad	  och	  olika	  rätter.	  Kul	  med	  pizza!	  
-‐ Det	  var	  inte	  alls	  som	  skolmat.	  Utan	  det	  smakade	  väldigt	  bra.	  Och	  bra	  menyval.	  
-‐ Riktigt	  gott!	  
-‐ Den	  smakade	  mer	  än	  vanlig	  skolmat	  och	  den	  SÅG	  godare	  ut.	  
-‐ den	  var	  god	  och	  det	  fanns	  grönsaker	  som	  jag	  tycker	  om	  
-‐ Den	  var	  hur	  god	  som	  helst!	  Jag	  tyckte	  bäst	  om	  tacogratängen.	  
-‐ God!	  Bra	  kryddning	  och	  smak!	  
-‐ Kebaben	  var	  gudomlig,	  ta	  aldrig	  bort	  den.	  Bra	  med	  såser,	  bra	  liksom	  "tonårsmat".	  
-‐ Det	  var	  mat	  som	  passade	  vår	  ålder.	  
-‐ Ni	  visste	  vad	  ungdomar	  "gillar"	  och	  ni	  hade	  ett	  jättemysigt	  mattält!	  
-‐ Ni	  visste	  vad	  vi	  ville	  ha	  verkligen,	  mat	  som	  alla	  tyckte	  om	  men	  ändå	  var	  nyttig.	  

	  

Hur	  tycker	  du	  att	  ledarna	  har	  varit?	  (%)	  

	  
Vad	  har	  varit	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  ledarna?	  

-‐ De	  är	  supersnälla!	  Tar	  hand	  om	  oss	  jättebra.	  
-‐ Ledarna	  är	  jättesnälla,	  de	  stöttar	  oss	  när	  vi	  gör	  våra	  filmer.	  
-‐ De	  har	  varit	  roliga	  och	  mycket	  hjälpsamma.	  
-‐ De	  har	  varit	  som	  ledare	  ska	  vara,	  måna	  om	  hur	  alla	  mår.	  
-‐ De	  har	  varit	  snälla	  mot	  oss	  och	  förklarat	  så	  man	  förstår.	  	  
-‐ Lyssnar	  och	  påverkar	  för	  en	  bra	  miljö.	  
-‐ Jag	  tycker	  att	  de	  haft	  bra	  koll,	  samtidigt	  som	  de	  inte	  varit	  fullt	  så	  gravallvarliga.	  
-‐ Det	  märks	  att	  ledarna	  är	  duktiga	  på	  vad	  de	  gör!	  Och	  så	  är	  de	  snälla.	  
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-‐ Ledarna	  har	  varit	  roliga	  och	  insatta	  i	  det	  vi	  gjorde.	  
-‐ De	  har	  hjälpt	  till	  bra	  och	  varit	  schyssta.	  
-‐ De	  tar	  hand	  om	  allt	  och	  alla.	  
-‐ De	  är	  hjälpsamma	  och	  trevliga.	  
-‐ De	  är	  snälla	  och	  glada!	  
-‐ De	  bryr	  sig	  verkligen!	  <3	  
-‐ De	  lyssnar	  och	  har	  bra	  undervisning.	  
-‐ Ni	  har	  hjälpt	  till	  och	  stöttat,	  varit	  trevliga	  och	  schyssta	  (speciellt	  Mattias).	  
-‐ De	  har	  förklarat	  bra	  och	  givit	  bra	  tips.	  
-‐ De	  är	  awesome!	  
-‐ De	  kunde	  förklara	  bra	  och	  visste	  vad	  de	  pratade	  om.	  
-‐ De	  var	  lagom	  stränga	  och	  de	  var	  jätteroliga!	  
-‐ De	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp!	  
-‐ Roliga	  ,	  trevliga,	  förstående	  
-‐ De	  har	  varit	  snälla	  och	  gett	  bra	  instruktioner	  
-‐ snälla,	  hjälpsamma	  och	  trevliga	  
-‐ Dom	  har	  varit	  snälla	  och	  coola	  
-‐ De	  visar	  hur	  man	  ska	  göra	  och	  ger	  en	  idéer.	  Man	  kunde	  också	  ha	  intressanta	  diskussioner.	  
-‐ De	  är	  snälla	  och	  hjälper	  till	  direkt	  om	  man	  undrar	  något.	  
-‐ allt	  har	  varit	  bra.	  de	  har	  varit	  snälla	  och	  hjälpsamma	  
-‐ De	  har	  varit	  snälla	  mot	  oss	  och	  professionella.	  

	  

Egna	  tankar	  kring	  din	  vistelse	  på	  Filmkollo?	  

-‐ Filmkollot	  äger!	  Jag	  träffade	  vänner	  som	  jag	  aldrig	  kommer	  sluta	  ha	  kontakt	  med.	  
-‐ Skitbra!	  Älskar	  det!	  	  
-‐ Det	  har	  varit	  jättekul!	  Vill	  inte	  åka	  hem!	  
-‐ Jag	  vill	  hit	  igen!	  
-‐ Tack	  <3	  
-‐ Det	  har	  varit	  superkul!	  
-‐ Roligt,	  bra	  idé!	  
-‐ Kul	  upplevelse!	  Vill	  mest	  av	  allt	  bli	  skådespelare	  och	  hoppas	  och	  tror	  att	  detta	  hjälpte	  mig	  

på	  vägen.	  :)	  
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-‐ Det	  har	  varit	  det	  bästa	  lägret	  jag	  varit	  på!	  Jag	  kommer	  absolut	  nästa	  år	  på	  2.0.	  
-‐ Helt	  awesome	  :D	  
-‐ Ett	  grymt	  läger	  för	  den	  som	  gillar	  film!	  
-‐ Kul,	  intressant	  och	  lärorikt!	  
-‐ Önskar	  att	  jag	  kunde	  stanna	  en	  vecka	  till.	  
-‐ Allt	  var	  kul.	  Jag	  har	  träffat	  nya	  vänner	  och	  lärt	  mig	  filma	  bättre.	  
-‐ Jag	  tycker	  att	  det	  har	  varit	  kul	  och	  rumsindelning	  var	  jättebra!	  
-‐ Längre!!!	  Två	  veckor!	  
-‐ Det	  bästa	  kollot	  i	  världshistorien	  :D	  
-‐ Jag	  vill	  verkligen	  komma	  tillbaka!	  Det	  var	  bättre	  än	  förväntat	  <3	  
-‐ Verkligen	  jättekul	  och	  givande!	  
-‐ Lokalerna	  är	  fräscha	  och	  alla	  är	  snälla	  mot	  varandra.	  
-‐ Kul!	  Roligt!	  Kompisar!	  Mat!	  
-‐ Roligt	  och	  intressant	  läger!	  
-‐ Här	  har	  jag	  lärt	  mig	  väldigt	  mycket.	  
-‐ Jag	  tycker	  att	  själva	  filmandet	  har	  varit	  jätteroligt.	  Speciellt	  att	  få	  höra	  eftersnack	  till	  

filmer	  vi	  sett	  och	  att	  få	  höra	  om	  riktiga	  filmprojekt	  har	  varit	  jättespännande.	  
-‐ Allt	  har	  varit	  helgrymt	  och	  jag	  älskar	  verkligen	  samhörigheten	  bland	  alla	  här	  på	  lägret!	  
-‐ Kul,	  lärorikt	  och	  spännande!	  
-‐ Grymt	  roliga	  folk!	  :-‐)	  och	  knäckta	  plankor...	  
-‐ det	  har	  varigt	  väldigt	  roligt	  och	  jag	  vill	  gärna	  komma	  igen!!	  
-‐ Otroligt	  kul!	  Min	  hemlängtan	  försvann	  redan	  andra	  dagen!	  Fortsätt	  med	  filmkollo!	  
-‐ Det	  var	  varit	  riktigt	  roligt	  och	  jag	  ser	  fram	  emot	  eventuell	  medverkan	  i	  filmen	  i	  september!	  
-‐ Det	  har	  varit	  kul!	  Och	  att	  jag	  vill	  komma	  nästa	  år	  och	  ska	  komma	  nästa	  vecka.	  
-‐ Kul	  att	  vara	  här	  på	  ngt	  man	  älskar	  och	  arbeta	  med	  proffs	  saker,	  och	  kebaben	  kommer	  jag	  

ALDRIG	  glömma!	  
-‐ Bortom	  saker	  jag	  gjort	  förut!	  
-‐ det	  har	  varit	  jättekul	  jag	  har	  fått	  massa	  nya	  vänner	  allt	  var	  bra	  planerat	  det	  känns	  nästan	  

sorgligt	  och	  åka	  hem,	  eller	  på	  ett	  sätt	  är	  det	  skönt	  för	  då	  får	  jag	  sova	  länge	  :-‐)	  
-‐ Galet	  roligt!	  
-‐ En	  av	  de	  bästa	  resorna	  jag	  gjort	  i	  mitt	  liv,	  värt	  varenda	  krona.	  
-‐ Det	  var	  superdupermegakul!	  
-‐ Lärorikt,	  mycket	  kul	  folk,	  kul	  med	  sårsminkning!	  


