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Har	  det	  varit	  roligt	  på	  lägret?	  (%)	  

	  
Varför	  eller	  varför	  inte?	  
-‐ Det	  är	  väldigt	  professionellt	  och	  man	  lär	  sig	  så	  mycket	  samtidigt	  som	  man	  har	  väldigt	  roligt!	  	  

-‐ Allt	  har	  varit	  perfekt,	  jag	  har	  fått	  nya	  vänner,	  fått	  prova	  på	  o	  använda	  proffskameror	  och	  

använda	  redigeringsprogram.	  	  

-‐ Jag	  älskar	  att	  skapa	  film	  och	  att	  fotografera,	  Filmkollo	  har	  gett	  mig	  möjligheten	  att	  kunna	  göra	  

det	  men	  med	  utrustning	  jag	  bara	  kunnat	  drömma	  om	  att	  ha!	  

-‐ För	  att	  man	  får	  riktigt	  bra	  hjälp	  och	  lär	  sig	  mycket.	  Jag	  har	  även	  träffat	  jättemånga	  kompisar.	  	  

-‐ Mycket	  folk	  med	  olika	  idéer	  och	  från	  hela	  landet,	  mycket	  bra	  ledare	  och	  så	  galet	  roligt!	  	  

-‐ För	  att	  man	  har	  fått	  lära	  sig	  mycket	  inom	  film.	  Vad	  man	  gör	  framför	  och	  bakom	  kameran.	  	  

-‐ Jag	  lärde	  känna	  nya	  människor	  och	  lärde	  mig	  göra	  nya	  saker.	  Plus	  det	  har	  varit	  ett	  tag	  sen	  jag	  

har	  varit	  ute	  i	  den	  fria	  naturen	  så	  det	  var	  skönt	  att	  andas	  in	  den	  friska	  luften	  :*	  	  

-‐ Det	  har	  varit	  underhållande	  och	  lärorikt.	  	  

-‐ För	  man	  har	  träffat	  nya	  kompisar	  och	  har	  haft	  skit	  kul	  med	  dom.	  Och	  ledarna	  är	  jätte	  roliga.	  	  

-‐ För	  jag	  älskar	  att	  filma	  och	  skådespela	  	  

-‐ Det	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt	  eftersom	  att	  man	  har	  fått	  prova	  på	  så	  mycket.	  Och	  hjälp	  har	  alltid	  

funnits	  tillhands.	  Maten	  var	  suverän!!	  	  

-‐ Bra	  och	  proffsig	  planering.	  	  

-‐ För	  att	  vi	  har	  gjort	  så	  många	  olika	  och	  jätte	  roliga	  saker!	  Lärt	  känna	  underbara	  personer,	  m.m!	  	  

-‐ Fräscha	  lokaler	  och	  mysiga	  rum	  att	  sova	  i,	  god	  mat	  och	  snälla	  ledare!	  	  

-‐ För	  jag	  har	  träffar	  underbara	  vänner	  och	  det	  har	  varit	  grymma	  ledare.	  Det	  har	  varit	  jättekul	  att	  

hålla	  på	  med	  film.	  	  

-‐ Man	  har	  lärt	  sig	  jätte	  mycket	  och	  träffat	  nya	  kompisar,	  och	  testa	  proffs	  utrustning	  	  

-‐ Mycket	  att	  göra	  hela	  tiden	  (på	  ett	  bra	  sätt)	  och	  snälla	  ledare.	  

-‐ För	  att	  jag	  älskar	  att	  göra	  film!	  

-‐ Det	  var	  kul	  att	  få	  spela	  in	  med	  proffsutrustning	  och	  träffa	  andra	  med	  samma	  intresse.	  :)	  
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-‐ Kul	  att	  träffa	  nya	  personer	  med	  samma	  intresse	  

-‐ Mycket	  att	  göra.	  Roliga	  uppgifter.	  Härliga	  människor.	  Man	  får	  lära	  sig	  mycket	  och	  träffar	  bra	  

människor.	  	  

-‐ Jag	  har	  alltid	  velat	  vara	  skådespelare.	  Men	  jag	  hade	  aldrig	  lärt	  mig	  riktigt	  bra	  hur	  jag	  ska	  göra.	  

Filmkollo	  har	  gett	  mig	  chansen	  att	  göra	  det	  jag	  gillar.	  Jag	  har	  desutom	  fått	  nya	  vänner	  och	  jag	  

har	  gjort	  saker	  jag	  inte	  ens	  vetat	  att	  vi	  skulle	  göra.	  Jag	  har	  gått	  på	  många	  läger,	  men	  jag	  har	  

alldrig	  haft	  det	  så	  galet	  roligt!	  

-‐ Det	  finns	  alltid	  massa	  roliga	  saker	  att	  göra!	  

-‐ Bra	  blandning	  av	  roliga	  aktiviteter,	  intressanta	  föreläsningar	  och	  fritid	  för	  att	  umgås	  med	  

härliga	  människor.	  	  

-‐ Det	  är	  kul	  att	  kunna	  känna	  på	  hur	  det	  är	  att	  göra	  en	  kortfilm	  med	  riktig/dyr	  utrustning.	  

-‐ För	  att	  Filmkollo	  ger	  möjligheter	  för	  alla	  att	  utvecklas	  inom	  film!	  Mycket	  bra	  gemenskap	  och	  

superbra	  ledare!	  	  

-‐ För	  det	  är	  fantastiska	  människor,	  fina	  lokaler,	  roliga	  aktiviteter	  och	  schysst	  personal.	  	  

-‐ För	  att	  det	  är	  så	  galet	  roligt.	  Dah.	  Nej	  men	  faktiskt.	  Man	  har	  så	  sjukt	  kul	  hela	  tiden	  och	  alla	  är	  så	  

snälla	  och	  underbara.	  	  

-‐ Det	  är	  kul	  att	  göra	  film,	  det	  är	  därför	  jag	  kom	  hit	  och	  Filmkollo	  gör	  det	  bra.	  

-‐ Alla	  underbara	  nya	  människor	  och	  att	  göra	  film	  o	  bo	  här	  och	  allt	  är	  bara	  så	  sjukt	  roligt!	  

-‐ För	  att	  det	  är	  en	  fin	  gemenskap	  och	  roliga	  aktiviteter	  

-‐ Bra	  organiserat,	  trevliga	  personer,	  	  bra	  ledare,	  bra	  mat,	  aldrig	  tråkigt,	  man	  vill	  komma	  tillbaka!	  

-‐ Man	  får	  så	  många	  nya	  kompisar	  och	  så	  får	  man	  prova	  på	  typ	  allt	  som	  har	  med	  film	  att	  göra!	  

-‐ Det	  är	  bara	  så	  galet	  roligt!	  

-‐ Finns	  mycket	  att	  prova,	  många	  möjligheter.	  

-‐ Alla	  var	  väldigt	  trevliga	  att	  umgås	  med,	  och	  det	  var	  väldigt	  roligt	  att	  vara	  kreativ	  och	  lära	  sig	  

om	  film.	  

-‐ Man	  träffar	  nya	  människor,	  lär	  sig	  massor	  av	  saker	  och	  har	  sjukt	  roligt!	  

-‐ Allt	  är	  väldigt	  roligt	  och	  intressant,	  man	  lär	  sig	  mycket.	  Även	  när	  man	  har	  varit	  här	  tre	  gånger.	  

	  

Vilka	  nya	  saker	  har	  du	  lärt	  dig	  under	  veckan?	  
-‐ Olika	  kameravinklar,	  filmutrustning,	  hur	  man	  gör	  film	  på	  ett	  proffsigt	  sätt	  	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  hur	  man	  använder	  en	  riktig	  film	  kamera	  och	  hur	  det	  ser	  ut	  bakom	  kameran,	  jag	  

har	  också	  lärt	  mig	  hur	  man	  klipper	  och	  redigerar	  filmer.	  :D	  	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  film,	  vi	  har	  fått	  lära	  oss	  mycket	  bakom	  kameran.	  Att	  filma	  från	  olika	  

vinklar,	  ljus,	  Green	  screen	  mm.	  	  

-‐ Hur	  redigeringsprogram	  och	  Green	  screens	  fungerar.	  Hur	  man	  lägger	  gun	  shoots.	  Mer	  om	  allt	  

runtomkring	  själva	  filmningen	  	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  hur	  man	  filmar,	  håller	  en	  ljudbom,	  vad	  som	  händer	  både	  bakom	  och	  framför	  

kameran	  under	  en	  inspelning!	  	  

-‐ Mycket!	  Hur	  man	  filmar	  med	  riktig	  utrustning	  och	  hur	  man	  gör	  filmer.	  	  
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-‐ Mer	  om	  att	  skriva	  manus,	  vara	  bakom/	  framför	  kameran	  	  

-‐ Hantera	  Premier.	  Och	  hur	  det	  går	  till	  bakom	  en	  professionell/riktig	  filminspelning	  vad	  en	  scripta	  

är	  och	  varför	  klappen	  är	  så	  viktig	  	  

-‐ Bl.a.	  Adobe	  Premier	  Pro,	  skriva	  (bra)	  manus,	  hur	  svårt	  och	  roligt	  det	  är	  att	  göra	  en	  film	  	  

-‐ Mycket!	  Film	  processen	  och	  hur	  det	  är	  att	  göra	  film	  med	  professionell	  utrustning	  :)	  Vad	  tilttning	  

är	  och	  panorering	  	  

-‐ Hur	  det	  är	  att	  vara	  med	  i	  en	  filmtagning,	  då	  man	  måste	  göra	  flera	  omtagningar	  om	  och	  om	  igen.	  

Jag	  har	  även	  lärt	  mig	  vad	  man	  ska	  tänka	  på	  medan	  man	  står	  bakom	  kameran.	  Jag	  har	  också	  lärt	  

mig	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  än	  man	  tror	  att	  göra	  film.	  Jag	  har	  även	  lärt	  mig	  att	  det	  är	  svårt	  att	  

redigera	  med	  sju	  olika	  viljor.	  	  

-‐ Mycket	  om	  ljud	  och	  hur	  man	  gör	  under	  inspelning.	  	  

-‐ Hur	  man	  filmar	  bakom	  kameran,	  kamera	  delar,	  utrustning,	  dramaturgi,	  vad	  Inventum	  och	  

iFocus	  är	  för	  något	  m.m!	  	  

-‐ Om	  Green	  screen	  och	  om	  smink	  och	  foto	  	  

-‐ Hur	  man	  filmar	  på	  bästa	  sätt	  och	  hur	  man	  sminkar	  bra	  sår	  och	  blod	  och	  sådana	  grejer	  	  

-‐ Alla	  olika	  roller	  man	  har	  bakom	  kameran	  och	  hur	  allt	  fungerar,	  ljud,	  foto	  greenscreen	  etc.	  	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  hur	  man	  ska	  göra	  när	  man	  är	  både	  framför	  kameran	  och	  bakom	  kameran.	  	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  utrustning	  och	  hur	  de	  funkar.	  Jag	  har	  också	  lärt	  mig	  mer	  om	  

redigering	  och	  filminspelningar.	  	  

-‐ Mycket	  roliga	  fakta	  om	  film,	  sfx	  makeup,	  mer	  om	  redigering,	  filmning	  osv	  och	  hur	  ett	  filmcrew	  

ser	  ut	  och	  vem	  som	  gör	  vad.	  	  

-‐ Att	  använda	  filmkameror	  och	  utrustningen	  på	  ett	  bättre	  sätt	  	  

-‐ hur	  en	  produktion	  går	  till	  från	  idé	  till	  bioduk	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mer	  om	  programmet	  Premiere	  och	  hur	  man	  leder	  en	  inspelning	  effektivt.	  

-‐ Lite	  mer	  om	  Adobe	  After	  Effects,	  men	  också	  mer	  om	  samarbete.	  

-‐ Skriva	  bildmanus,	  manusutveckling	  och	  massor	  om	  filmproduktionen	  

-‐ Mer	  om	  stegen	  i	  produktionen	  av	  film	  och	  dessutom	  mer	  om	  mig	  själv.	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  om	  ljussättning	  

-‐ Skriva	  manus,	  filma	  med	  utrustning,	  ljud&ljus,	  skådespeleri,	  osv.	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  mer	  om	  hur	  man	  klipper	  film	  och	  att	  förproduktion	  tar	  längre	  tid	  än	  själva	  

inspelningen.	  

-‐ Ljud	  redigering,greenscreen	  ,	  audition	  och	  lite	  till	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  om	  vinklar,	  ljud,	  sminkning.	  Väldigt	  mycket.	  

-‐ lite	  mer	  om	  att	  filma	  och	  om	  skådespeleri	  

-‐ Hur	  man	  använder	  SFX	  smink	  för	  att	  det	  ska	  se	  verkligt	  ut	  på	  film.	  Och	  jag	  har	  lärt	  mig	  mer	  

skådespeleri.	  

-‐ Mer	  inom	  sårsminkning,	  redigering,	  hur	  man	  skriver	  manus	  etc	  

-‐ Mer	  om	  180graders	  regeln,	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  filmmusik	  

-‐ Mycket	  om	  Filmens	  egna	  språk.mycket	  om	  att	  filma	  och	  om	  att	  redigera/skapa,hur	  mycket	  de	  är	  

bakom	  en	  kamera	  som	  man	  inte	  vet	  -‐	  och	  hur	  otroligt	  mycket	  roligare	  det	  är	  än	  va	  jag	  trodde!	  
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Hur	  har	  ledarna	  varit?	  (%)	  

	  
Vad	  har	  varit	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  ledarna?	  
-‐ Snälla	  och	  omtänksamma!	  

-‐ Dom	  har	  hjälpt	  till	  jättemycket	  och	  dom	  är	  jättesnälla!	  Dom	  bryr	  sig	  mycket	  om	  att	  deltagarna	  

ska	  må	  bra.	  	  

-‐ Dem	  har	  alltid	  kunna	  hjälpa	  en	  när	  saker	  krånglar,	  dem	  kollar	  alltid	  när	  man	  filmar	  och	  är	  

sköna	  att	  snacka	  med!	  	  

-‐ Alla	  har	  varit	  supersnälla	  och	  trevliga,	  och	  alltid	  funnits	  om	  man	  behövt	  hjälp.	  	  

-‐ Trevliga	  och	  hjälpsamma	  	  

-‐ Den	  kollar	  till	  en	  mycket	  och	  hjälper	  hela	  tiden	  så	  5/5	  	  

-‐ Jag	  tycker	  att	  ledarna	  gör	  sitt	  jobb	  jätte	  bra	  och	  om	  man	  behöver	  hjälp	  så	  finns	  de	  där	  för	  dig.	  	  

-‐ Roliga	  och	  kunniga!	  	  

-‐ De	  är	  väldigt	  roliga	  och	  de	  kan	  väldigt	  mycket	  	  

-‐ Alla	  har	  varit	  vänliga	  förstående	  och	  roliga.	  	  

-‐ Dom	  har	  varit	  schyssta	  och	  hjälpsamma	  och	  samtidigt	  väldigt	  roliga	  	  

-‐ dem	  har	  kunnat	  vara	  seriösa	  men	  ändå	  varit	  roliga	  	  

-‐ Bra	  att	  de	  säger	  till	  men	  att	  de	  inte	  är	  för	  stränga.	  Alltså	  väldigt	  lagom	  stränga	  och	  det	  var	  

skönt.	  	  

-‐ De	  har	  alltid	  hjälpt	  till	  och	  varit	  riktigt	  schyssta.	  	  

-‐ De	  har	  hjälpt	  till	  när	  det	  behövs	  t.ex	  med	  redigeringen	  om	  vi	  haft	  problem.	  De	  har	  varit	  roliga	  

och	  mkt	  engagerade	  .	  	  

-‐ De	  har	  stöttat	  en	  och	  hjälpt	  en	  med	  allt	  som	  man	  har	  problem	  med.	  De	  har	  varit	  väldigt	  trevliga	  

och	  roliga	  att	  hänga	  med	  :P	  	  

-‐ Dom	  är	  jätte	  roliga	  och	  snälla	  	  

-‐ Alla	  är	  snälla	  och	  roliga	  samt	  mycket	  duktiga	  på	  skådespel	  och	  film!	  	  

-‐ Hjälpsamma	  och	  roliga,	  märktes	  att	  dom	  vill	  vara	  här	  	  

-‐ Bra	  för	  de	  ger	  tydliga	  instruktioner	  och	  säger	  att	  de	  finns	  där	  om	  man	  behöver	  fråga	  något	  :)	  	  

-‐ Dom	  har	  varit	  bra	  för	  att	  dom	  har	  både	  varit	  bestämda,	  snälla	  och	  roliga	  	  

-‐ Dom	  har	  förklarat	  allting	  bra	  och	  hjälpt	  till	  om	  man	  behövde	  hjälp	  	  
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-‐ Ledarna	  har	  varit	  jätteroliga	  och	  snälla	  och	  man	  har	  kunnat	  prata	  med	  dem	  om	  allt!	  	  

-‐ ledarna	  var	  både	  hjälpsamma	  och	  roliga.	  De	  var	  jätte	  bra	  på	  att	  förklara	  saker	  och	  förklarar	  

med	  ett	  gott	  humör!	  Inte	  som	  i	  skolorna	  att	  man	  somnar	  så	  snart	  No-‐läraren	  börjat	  prata	  	  

-‐ dem	  var	  snälla	  och	  roliga	  och	  lyssnade	  	  

-‐ De	  är	  roliga.	  Inte	  för	  stränga.	  Lagom	  typ	  	  

-‐ Dom	  har	  varit	  hjälpsamma	  och	  snälla	  	  

-‐ De	  har	  varit	  bra	  och	  roliga	  de	  har	  även	  lärt	  oss	  mycket	  användbart,	  en	  annan	  sak	  som	  var	  bra	  

var	  att	  de	  var	  ordningsama	  	  

-‐ de	  var	  roliga	  och	  pedagogiska	  	  

-‐ De	  var	  väldigt	  bra	  på	  improvisation!	  	  

-‐ De	  har	  varit	  väldigt	  snälla	  och	  roliga	  och	  har	  dessutom	  lärt	  mig	  mycket.	  	  

-‐ Trevliga	  men	  ändå	  lite	  diciplinhållande,	  haha.	  Tycker	  det	  är	  bra	  att	  de	  trycker	  på	  att	  alla	  ska	  

respekteras	  och	  vara	  med.	  

-‐ De	  är	  roliga	  och	  trevliga	  och	  lär	  ut	  mycket.	  Bra.	  

-‐ Dom	  har	  varit	  hjälpsamma	  och	  empatiska	  

-‐ Allt	  är	  bra	  med	  ledarna.	  De	  är	  snälla,	  rättvisa,	  omhändertagande,	  personliga	  och	  de	  respekterar	  

oss.	  Samtidigt	  som	  de	  ser	  till	  att	  saker	  och	  ting	  blir	  gjorda	  och	  inger	  respekt	  hos	  oss.	  

-‐ Dom	  var	  hjälpsamma	  men	  lite	  stränga	  ibland	  men	  det	  förtjänar	  vi	  antar	  jag	  

-‐ Dom	  har	  bra	  koll,	  visar	  att	  de	  bryr	  sig,	  om	  man	  behöver	  hjälp	  finns	  de	  alltid	  där	  och	  är	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

väldigt	  roliga	  

-‐ De	  har	  varit	  tydliga	  och	  trevliga	  

-‐ Engagerade,	  snälla	  och	  alldeles	  lagom	  stränga.	  

-‐ De	  har	  alltid	  funnits	  där	  för	  oss,	  så	  galet	  trevliga!	  

-‐ Omtänksamma	  och	  ger	  bra	  med	  feedback	  

-‐ Nog	  med	  sträng	  och	  nog	  med	  vänskap.	  Precis	  rätt	  mängd.	  

-‐ Trevliga	  och	  bra	  på	  att	  förklara	  

-‐ Sköna	  lärare	  med	  bra	  humor.	  Stränga	  när	  det	  behövs.	  

-‐ Varit	  uppmärksamma	  och	  hjälpt	  när	  man	  har	  en	  fråga.	  

-‐ Alla	  har	  varit	  hjälpsamma,	  trevliga	  och	  rättvisa.	  

-‐ Väldigt	  kunniga	  och	  engagerade	  

-‐ De	  har	  funnits	  där	  när	  man	  behövt	  hjälp	  och	  hjälper	  till	  om	  man	  behöver	  en	  vuxen	  roll	  med.	  

-‐ Ibland	  var	  de	  lite	  stränga	  

-‐ Det	  är	  inte	  så	  strängt	  

-‐ De	  verkar	  vara	  genuint	  intresserade	  men	  kanske	  tar	  vissa	  saker	  lite	  väl	  hårt	  

-‐ Det	  som	  varit	  bra	  med	  ledarna	  är	  att	  dom	  sagt	  ifrån	  om	  vi	  stökat	  ner	  eller	  varit	  för	  högljudda.	  

Ibland	  tänker	  man	  kanske	  inte	  på	  det	  själv.	  

-‐ alla	  var	  snälla	  och	  roliga	  och	  bra	  på	  att	  förklara	  

-‐ Alla	  är	  jätte	  duktiga!	  Och	  det	  är	  bra	  att	  ni	  säger	  till	  vad	  man	  får	  och	  inte	  får	  annars	  blir	  det	  bara	  

kaos	  
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-‐ Ledarna	  har	  kunnat	  hålla	  i	  ordning	  dom	  flamsiga	  deltagarna	  men	  ändå	  varit	  snälla	  och	  

hjälpsamma	  

-‐ Snälla	  trevliga	  och	  mycket	  kompetens	  inom	  rätt	  områden	  

-‐ Dom	  har	  varit	  jätte	  snälla!	  Tagit	  hand	  om	  en	  om	  man	  mådde	  dåligt.	  

-‐ De	  var	  trevliga,	  förklarade	  tydligt	  allt	  vi	  skulle	  göra,	  gav	  bra	  hjälp	  om	  man	  behövde	  det.	  

-‐ Väldigt	  pedagogiska,	  strikta	  men	  ändå	  jättesnälla	  

-‐ Dom	  har	  lärt	  ut	  väldigt	  bra!	  

-‐ dem	  har	  varit	  duktiga	  på	  att	  hjälpa	  och	  tipsa	  oss	  om	  saker	  

-‐ Ledarna	  tar	  sig	  tid	  att	  lyssna	  på	  det	  man	  har	  att	  säga	  och	  har	  varit	  tydliga	  med	  regler	  

-‐ De	  har	  varit	  trevliga,	  roliga	  och	  sett	  till	  så	  att	  det	  inte	  blir	  allt	  för	  mycket	  kaos.	  Annie	  och	  Jenny	  

har	  en	  bra	  humor	  ;).	  

-‐ Snälla	  och	  hjälpsamma	  

-‐ Dom	  har	  hjälpt	  till	  och	  varit	  roliga	  

-‐ Trevliga	  och	  roliga	  

-‐ De	  var	  snälla,	  roliga	  och	  bra	  på	  att	  lära	  ut	  

-‐ Alla	  ledare	  är	  trevliga,	  roliga	  och	  tydliga	  

-‐ Dem	  är	  snälla	  och	  roliga	  

-‐ Ledarna	  har	  varit	  bra.	  De	  ser	  till	  att	  få	  respekt	  men	  ändå	  respektera	  oss	  deltagare	  samtidigt	  

som	  de	  har	  en	  härlig	  dos	  humor.	  

-‐ Alla	  är	  snälla	  och	  visar	  att	  dom	  bryr	  sig	  om	  deltagarna.	  

-‐ Dem	  har	  varit	  snälla	  

-‐ Dom	  kom	  så	  fort	  man	  ville	  något	  och	  var	  trevliga.	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  jätte	  mycket	  och	  det	  är	  tack	  vare	  ledarna.	  

-‐ Alla	  har	  varit	  snälla	  och	  hjälpt	  till	  osv.	  

-‐ De	  har	  inte	  varit	  rädda	  för	  att	  säga	  till	  men	  har	  varit	  humoristiska	  

	  

	  

Egna	  tankar	  kring	  din	  vistelse	  på	  Filmkollo?	  
-‐ Bästa	  någonsin!	  

-‐ Det	  har	  varit	  jättekul	  och	  jag	  hoppas	  att	  jag	  kan	  komma	  nästa	  år,	  

-‐ Underbart,	  bästa	  veckan	  på	  sommarlovet!	  Jätte	  roligt.	  	  

-‐ Det	  har	  varit	  helt	  underbart	  tiden	  som	  jag	  har	  varit	  här!	  Det	  är	  något	  som	  jag	  absolut	  som	  jag	  

kommer	  att	  åka	  på	  nästa	  år.	  Det	  var	  enkelt	  att	  hitta	  vänner	  och	  alla	  håller	  ihop.	  

-‐ Så	  galet	  roligt.	  Ett	  minne	  för	  livet	  

-‐ Det	  har	  varit	  jätteroligt!	  Jag	  kommer	  sakna	  det!	  	  

-‐ Roligaste	  veckan	  i	  mitt	  liv	  

-‐ Jag	  är	  så	  nöjd	  med	  hela	  vistelsen.	  I	  början	  var	  jag	  rädd	  att	  jag	  inte	  skulle	  få	  några	  vänner	  men	  

alla	  har	  varit	  trevliga	  och	  jag	  har	  fått	  bra	  kontakt	  med	  många.	  Det	  kommer	  bli	  hemskt	  på	  
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lördag	  när	  vi	  måste	  säga	  hejdå..:(	  jag	  kommer	  sakna	  detta	  jättemycket	  och	  jag	  vill	  komma	  

tillbaka	  nästa	  år.	  Ni	  har	  skött	  detta	  jätte	  bra!	  Tack	  för	  en	  helt	  underbar	  vecka!	  

-‐ En	  väldigt	  rolig	  grej	  och	  bra	  för	  barn/ungdomar	  att	  få	  veta	  hur	  det	  igentligen	  ligger	  till	  bakom	  

en	  film	  tex	  om	  det	  är	  en	  ganska	  blodig	  och	  våldsam	  film	  att	  dom	  får	  se	  hur	  allt	  görs	  

-‐ Bästa	  platsen	  på	  jorden!	  

-‐ Jag	  tycker	  att	  det	  varit	  sååå	  kul	  på	  Filmkollo.	  Jag	  har	  alltid	  velat	  veta	  mer	  om	  hur	  det	  är	  att	  vara	  

framför	  och	  bakom	  kamera	  så	  det	  har	  varit	  det	  bästa.	  Sen	  har	  det	  varit	  kul	  när	  man	  fick	  några	  

timmar	  ledig	  och	  gick	  och	  badade,	  det	  var	  bland	  det	  bästa.	  	  

-‐ Det	  var	  den	  roligaste	  veckan	  i	  mitt	  liv	  

-‐ Kul	  och	  annorlunda	  och	  roligt	  upplagt	  med	  premiär	  och	  förberedelser	  och	  sånt	  	  

-‐ Det	  var	  jättebra	  och	  nästa	  år	  ska	  jag	  säkert	  ta	  med	  mig	  flera	  vänner	  så	  att	  de	  kan	  ha	  samma	  

upplevelse	  jag	  har	  haft	  den	  senaste	  veckan!	  	  

-‐ Jag	  tyckte	  det	  var	  jätte	  kul	  och	  kommer	  absolut	  komma	  hit	  nästa	  år	  	  

-‐ Varierat,	  lärorikt	  och	  fantastiskt	  roligt!	  

-‐ Jag	  vill	  inte	  åka	  hem.	  <3	  

-‐ Jag	  ser	  Filmkollo	  som	  mitt	  andra	  hem.	  Det	  har	  betytt	  mycket	  i	  mitt	  liv	  och	  jag	  har	  fått	  många	  

nya	  vänner	  och	  erfarenheter.	  Och	  jag	  känner	  att	  jag	  vet	  vad	  jag	  vill	  göra	  i	  mitt	  liv.	  

-‐ Jag	  hade	  en	  rolig	  och	  skön	  vecka.	  Trevligt	  att	  få	  åka	  hemifrån	  och	  träffa	  vänner	  från	  andra	  delar	  

av	  landet.	  

-‐ Fantastiskt	  som	  alltid.	  

-‐ Det	  kändes	  som	  om	  man	  fick	  väldigt	  bra	  kontakt	  med	  alla	  och	  jag	  har	  fått	  många	  nya	  vänner!	  

-‐ Det	  har	  varit	  kul	  att	  vara	  här	  och	  jag	  kommer	  gärna	  tillbaka	  

-‐ Så	  galet	  roligt!	  

-‐ Tack	  för	  denna	  gång,	  vi	  ses	  kanske	  nästa	  år!	  Det	  har	  varit	  så	  himla	  roligt,	  kommer	  sakna	  er	  alla!	  

-‐ Bästa	  på	  hela	  sommaren!!!	  <3	  

-‐ Varför	  är	  det	  bara	  en	  vecka	  o	  inte	  en	  månad?!	  Detta	  var	  ett	  av	  de	  roligaste	  sakerna	  jag	  nånsin	  

gjort!	  Kommer	  sakna	  alla	  kompisar	  så	  otroligt!	  

-‐ Andra	  bästa	  veckan	  i	  mitt	  liv,	  för	  den	  första	  veckan	  var	  det	  första	  bästa	  ;)	  

-‐ En	  utav	  de	  bästa	  veckorna	  man	  kan	  ha,	  det	  är	  verkligen	  "så	  galet	  roligt"!	  

-‐ roligt	  att	  få	  komma	  hit	  och	  få	  träffa	  alla	  och	  göra	  film	  och	  fått	  nya	  kompisar	  fast	  man	  kunde	  

längta	  hem	  lite	  ibland	  så	  kom	  vi	  varandra	  nära	  väldigt	  mkt	  :)	  <3	  

-‐ Trevliga	  miljöer	  bra	  ledare	  och	  roliga	  aktiviteter.	  

-‐ Mysigt	  ställe	  att	  sova	  på.	  

-‐ det	  va	  as	  kul	  och	  en	  toppen	  upplevelse.	  bästa	  veckan	  i	  mitt	  liv.	  ses	  om	  1	  år	  

-‐ Det	  roligaste	  jag	  gjort	  på	  länge!	  

-‐ Det	  var	  otroligt	  roligt,	  jag	  kommer	  aldrig	  glömma	  det	  och	  jag	  kommer	  komma	  tillbaka	  nästa	  år	  

om	  jag	  kan!	  

-‐ Något	  av	  det	  bästa	  jag	  vet,	  man	  får	  såå	  många	  nya	  vänner	  och	  allt	  här	  är	  bara	  perfekt.	  

-‐ Jag	  tycker	  det	  var	  jätte	  kul	  och	  jag	  kommer	  definitivt	  åka	  hit	  igen	  .	  Fått	  vänner	  för	  livet	  och	  

minnen	  för	  livet	  .	  
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Har	  du	  träffat	  nya	  kompisar	  som	  du	  vill	  hålla	  kontakten	  med?	  (%)	  

	  
	  

	  

Hur	  har	  maten	  varit?	  (%)	  

	  
Vad	  var	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  maten?	  
-‐ Maten	  var	  jättegod	  och	  sådan	  mat	  som	  alla	  älskar	  :)	  	  

-‐ Det	  var	  bra	  för	  att	  det	  var	  olika	  nyttiga	  maträtter	  tex	  pizza	  en	  dag	  och	  Caesarsallad	  med	  

kyckling	  en	  annan	  dag	  	  

-‐ God	  och	  varierande	  	  

-‐ Vällagad	  och	  smakrik!	  	  

-‐ Kan	  inte	  riktigt	  förklara	  men	  maten	  var	  så	  himla	  god.	  	  

-‐ Jag	  tycker	  att	  det	  har	  varit	  väldigt	  bra	  mat.	  Jag	  äter	  inte	  fläskkött	  men	  jag	  har	  alltid	  fått	  annan	  

mat	  som	  smakat	  mycket	  gott.	  	  

-‐ Den	  har	  hållit	  mycket	  bra	  klass	  och	  den	  är	  fräsch	  	  

-‐ Den	  var	  alltid	  varierad,	  färsk	  och	  god.	  	  

-‐ det	  bästa	  var	  att	  det	  var	  god	  mat	  som	  alla	  gillar	  	  

-‐ Den	  var	  god	  och	  mycket	  variation.	  	  
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-‐ Maten	  var	  jätte	  god!	  Jag	  är	  gluten	  och	  laktåsintolerant	  så	  jag	  kan	  inte	  säga	  hur	  god	  "originalet"	  

var,	  men	  min	  mat	  var	  SKITGOD!	  	  

-‐ Jättebra	  faktiskt!	  Den	  har	  varit	  vällagad	  och	  ni	  har	  valt	  olika	  rätter	  som	  de	  flesta	  barn	  brukar	  

uppskatta	  	  

-‐ För	  att	  den	  glutenfria	  maten	  var	  god.	  	  

-‐ den	  var	  god	  och	  smakade	  hemalagad	  mat	  istället	  för	  typ	  skolmat	  och	  så	  	  

-‐ Maten	  var	  jättegod	  och	  det	  är	  maträtter	  som	  barn	  i	  vår	  ålder	  oftast	  tycker	  om!	  	  

-‐ Det	  har	  varit	  bra	  variation	  på	  maten	  och	  den	  har	  smakat	  väldigt	  gott!	  	  

-‐ Det	  var	  bra	  att	  det	  var	  ganska	  stor	  variation	  varje	  dag	  	  

-‐ Att	  det	  varit	  stor	  variation	  men	  samtidigt	  mat	  där	  det	  är	  lätt	  att	  utesluta	  något	  du	  inte	  gillar.	  

-‐ Bra	  vegetarisk	  mat	  

-‐ Den	  var	  varm,	  rätt	  tillagad	  och	  bra	  varierad.	  

-‐ Den	  var	  bara	  riktigt	  god!	  

-‐ Gott	  och	  mycket	  smakrikt!	  

-‐ Allt	  var	  gott!	  Och	  det	  var	  bra	  att	  t.ex	  såsen	  till	  maträtterna	  var	  vid	  sidan	  av	  så	  man	  fick	  välja	  

själva	  

-‐ Maten	  var	  så	  god!	  Högt	  över	  förväntan	  när	  man	  tänker	  "läger-‐mat"!	  

-‐ Det	  var	  god	  och	  fräsh	  mat	  som	  var	  "anpassad"	  för	  åldersgrupperna	  på	  kollot.	  

-‐ Jag	  tyckte	  att	  den	  var	  suuuuper	  god,	  och	  mycket	  varierande	  (	  inte	  kött	  hela	  tiden	  t.ex	  )	  

-‐ Det	  var	  okej	  mat,	  fräsch	  och	  gott	  med	  salladen.	  

-‐ Den	  var	  god	  och	  det	  var	  bra	  kvalitet	  på	  den.	  Det	  märktes	  att	  det	  inte	  direkt	  var	  skolmat.	  

-‐ Jag	  tyckte	  den	  var	  väldigt	  god	  och	  smakade	  hemlagad	  

-‐ Ni	  har	  haft	  rätter	  som	  de	  flesta	  ungdomar	  gillar	  vilket	  är	  bra	  och	  maten	  var	  god,	  men	  det	  finns	  

alltid	  mycket	  att	  förbättra	  när	  det	  gäller	  matlagning.	  

-‐ Gott,	  bra	  att	  man	  inte	  blandar	  ihop	  allt	  i	  en	  röra	  

-‐ Maten	  har	  varit	  god	  och	  ofta	  så	  är	  det	  bra.	  

-‐ Maten	  har	  varit	  fräsch	  och	  god.	  

-‐ Det	  var	  bra	  tillagat	  och	  goda	  maträtter.	  

-‐ Ni	  vet	  exakt	  vad	  vi	  vill	  ha!	  Bra	  men	  asgod	  liksom.	  


