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Varför eller varför inte?
-

Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker!

-

För att man har lärt sig mycket av Filmkollot och man har fått nya vänner, det var roligt!

-

Man känner sig som hemma och allt är så sjukt kul.

-

Det hände så mycket roligt på bara en vecka!

-

För att jag älskar att göra film och det gjorde det så roligt för att man fick testa att göra
film på riktigt!

-

För att det har varit min dröm att vara kameraman, och tack vare er så har jag bättre
chans att lyckas i framtiden.

-

För man hittar på massa roliga saker och alla får vara delaktiga.

-

De var en intressant upplevelse och jag vill gärna göra det igen.

-

Roliga aktiviteter o härligt folk!

-

Väldigt bra schema med mycket roliga saker = allt var bra.

-

För att jag har lärt mig så mycket om film och skådespeleri och jag har även fått jättebra
nya vänner.

-

Människorna, aktiviteterna, ledarna.

-

För att det är jätteroliga aktiviteter och det är jättefint här och man lär sig jättemycket.
Det är jättebra arrangerat.

-

Det var bra planerat och alla var snälla. Det va kul att få använda proffsutrustning.

-

Kompisarna, och man har fått använda professionell utrustning tex dolly, jib, kameran osv,
och vi har gjort andra roliga saker som att åka och bada, titta på film, bio, kiosken mm.

-

Roliga människor och bra planerat!

-

Det känns som om man kommer till en stor familj där alla är vänner, man kan umgås med
vem som helst och man får vara sig själv:)
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-

Kul att spela in film, roliga människor, bra kompisar och ledare och man trivs bra här.

-

För att man fått nya vänner, man lär sig av varandra, lär sig om film, underbara ledare och
roliga lekar.

-

God stämning, proffsigt skött, rena och fräscha lokaler. Trivsamt.

-

Använda proffsutrustning och träffa andra med samma intresse.

-

Vi har en väldigt bra gemenskap. jag känner mig trygg och lokalerna är jättebra.

-

Jag fick en chans att lära känna massa nya glada människor och lära mig otroligt mycket
nya saker om film.

-

Det har aldrig varit tråkigt, det har hänt saker hela tiden.

-

Många nya kompisar, lärt mig så sjukt mycket, varit som jag nyss skrev jättelärorikt och
det är så trevliga personer här!

-

Man träffar så mycket nya människor och får både chansen att lära sig nya saker,
förbättra sina kunskaper och visa andra vad man har att visa av sig själv.

-

För att det har varit "så galet roligt" med alla workshops och allting man har fått testa på.
Jag tycker också att ledarna har varit så snälla och roliga, man känner verkligen en
gemenskap med att alla som är här vill göra samma sak och då blir det väldigt kul!

-

Man fick en känsla av hur det är att jobba med riktig film.

-

För vi har gjort många roliga saker, som aktiviteter på kvällarna, och vi har fått lära oss
mycket saker om film, och vad som händer bakom filmen. T.ex hur man använder green
screen och SFX makeup. Och så var det väldigt god mat.

-

För att jag har lärt mig mycket nya saker, jag har träffat många nya vänner och jag har
haft det galet roligt!

-

Har hittat sjukt mycket kompisar och de har varit as kul, vi har gjort så mycket som jag
älskat! I will be back J <3

-

Lärorikt, ger deltagarna en inblick i filmindustrin, och när man är tonåring är det dags att
tänka på yrkesval och om man som jag tycker att skådespeleri verkar intressant så är ju
detta en chans att se om man verkligen vill det, och om svaret är ja är det en förberedande
upplevelse inför framtida projekt.

-

Man känner sig delaktig och får göra roliga saker!

-

Schemat är späckat med aktiviteter och det finns mycket mer avancerad utrustning än på
andra ställen jag varit på. Jättekul!

-

Har vart super kul hela veckan, gjort roliga aktiviteter och lärt känna massa nya vänner!

-

För att jag har skapat massa nya kontakter och jag har lärt mig att redigera och filma och
jag har fått prova att vara skådespelare!! Så detta har varit en helt fantastisk vecka!!

-

För att det är kul att träffa nya människor och det var bra workshops och man hade alltid
något att göra.

-

Alla är snälla och behandlar varandra bra, det är kul och göra film med riktiga saker.

-

För att Filmkollo är höjdpunkten på sommarlovet. Man träffar massvis med nya kompisar
och man har galet roligt!
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Vilka nya saker har du lärt dig under veckan?
-

Hur en riktig filminspelning går till!

-

Har lärt mig mycket nytt, som att redigera filmer med ljud och effekter, har också lärt mig
att filma från bra vinklar och lära mig hur ljudet fungerar.

-

Hur man gör en fightscen bättre.

-

Hur det är att spela in med proffsutrustning och att arbeta i grupp.

-

Att filma rätt med kameran och hur man gör när man är regissör☺

-

Jag har lärt mig om greenscreen, improvisation och hur man skriver filmmanus.

-

Jag har lärt mig att som grupp jobba tillsammans på ett väldigt bra sätt och att vi ska hålla
ihop vad som än händer. Jag har även lärt mig att få folk att lyssna bättre. Sedan så har
hela upplevelsen med allt förarbete varit lärande.

-

Hur man skriver manus, skådespeleri, hur man filmar bra.

-

Greenscreen, regi, samarbete!

-

Jag har lärt mig mer om skådespeleri och regi.

-

Hur man använder en rökmaskin. Hur man filmar en slagsmålsscen. Hur motion capture
fungerar. Att Halmstad ligger långt ifrån Stockholm.

-

Hur man samarbetar med scenerna (regissör, filmare, den med klappan och det). Jag har
lärt mig tekniska grejer om ljud och film. Och hur lång tid allt tar.

-

Nästan allt om film vilket är sjuuuuuuuuuuuuuuuuukt kul!

-

Jag har lärt mig att filma med en riktig filmkamera, använda bommen, använda dolly,
skriva manus, välja ut platser till scener, hur Green Screen fungerar och mer detaljer kring
hur man redigerar en film.

-

Vad man måste tänka på vad man måste göra om man vill producera en stor film.

-

Att filma med riktiga stora HD kameror, hur green screen fungerar, mer om SFX sminkning, hur man spelar in/lägger in ljudfiler separat och m.m.

-

Hur många som faktiskt jobbar på en filminspelning och att det finns väldigt många
uppgifter att sköta.

-

Sårsminkning, greenscreen, skriva manus, filma, bomma, redigera.

-

Jag har lärt mig att spela in film, använda mikrofon, skådespela, skriva bra manus och
mycket mer!

-

Jag har lärt mig massa om redigering och manus och om hur viktigt det är att planera och
följa ett schema!

-

Har främst fått en påminnelse kring hur mycket som faktiskt måste stämma när det
kommer till inspelning, har även tränat på att samarbeta med andra nya människor samt
att sköta kameran och redigera/klippa bättre.

-

Hur man spelar in ljud med ljudbom och olika vinklar med kameran, hur man skriver
manus m.m.

-

Att uttrycka känslor på film!
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-

Film, skådespelnimg, Greenscreen, sfx smink, och massa bra fakta som vart superkul och
superbra att veta!

-

Hur man lägger upp ett manus, hur man använder kameror, ljus, bomma. Jag har även
blivit tryggare i mig själv. Vet inte om det är något jag har lärt mig men jag har träffat
människor som har varit som mig och det känns väldigt skönt och roligt.

-

Nästan allt vi har jobbat med i filmväg har varit nytt för mig, så att jag har lärt mig
supermycket!

-

Massor! Allt från känslan av hur det är om man filmar när personen går åt höger eller
vänster, till hur svårt det är att bli av med brus i micken.

-

Redigera på ett nytt program, gå på audition och använda riktig filmutrustning som
kamera, mikrofon och klappa.

-

Hur man redigerar bättre, hur man planerar bättre inför en film och hur man använder en
Green Screen.

-

Jag har lärt mig att filmning tar tid eftersom att man måste lära sig att ha
kameravinklarna på rätt sätt och att med ljudbom så låter det mycket bättre än utan.
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Vad har varit bra eller mindre bra med ledarna?
-

Att alla har hjälp till så bra!

-

De finns alltid någon ledare som man kan prata med.

-

De har tagit ansvar, och det har inte varit så mycket bråk, det är deras förtjänst.

-

Att man kan prata med dem om allt möjligt.

-

De har hjälpt en och har funnits här hela tiden och varit snälla mot alla.

-

Dom är väldigt aktiva bland oss som är här och de är nästan alltid pratglada och mycket
trevliga!

-

De var bra för de tog tag i saker som min grupp hade problem med och alla var väldigt
kunniga inom film så jag har lärt mig mycket från dem.
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-

Ledarna är extremt professionella och man märker att dom älskar att jobba här. Jag gillar
att dom har empati, dom spelar ingen "lärar"-roll, utan dom är människor precis som oss
andra!

-

Ledarna är toppen! Dom var roliga, lekfulla och snälla!

-

Dem har respekt och samtidigt väldigt skämtiga.

-

De lyssnade på vad man sa och gav bra kritik.

-

De var förstående och peppande och man kunde alltid komma till dom om man ville säga
något eller fråga om något specifikt.

-

De har hjälpt till mycket och stöttat våra idéer.

-

Alla är snälla, glada och roliga!

-

De har hållt koll på folk när de tramsat men ändå inte varit för hårda. Dessutom så har det
varit bra att de gett synpunkter på saker man kan göra bättre med filmen.

-

Trevliga och hjälpsamma, inte för stränga eller slappa.

-

De var sjysta och lärde ut på ett bra sätt.

-

Alla ledare har sin egen personlighet, det är härligt. Alla är trevliga och schyssta mot
barnen/medlemmarna. Tha kidz.

-

Ledarna är så härliga, roliga och väldigt duktiga. De har sånt bra tålamod med oss
deltagare. Det känns som ledarna är på samma nivå som deltagarna, man kan liksom
prata med de.

-

De är trevliga, roliga och lätta att prata med!

-

Sociala, hjälpande, trygga osv.

-

Alla är väldigt trevliga och roliga. De är duktiga på film och även på att se till att alla mår
bra.

-

Jag anser att ledarna är mycket bra för de finns alltid tillgängliga om det är något. De
lyssnar på alla och får alla att känna sig delaktiga.

-

Dom lyssnar och bryr sig och hjälper!

-

Alla har varit mycket snälla och lär ut på ett bra sätt.

-

Alla hjälper till så fort man behöver hjälp men ser ändå till att det är en själv och ens grupp
som gör själva arbetet.

-

Dom verkligen vill att alla ska må så bra som möjligt och försöker lära sig namnen på alla
och prata med alla. Dom är även bra på att hjälpa till!

-

Ledarna har varit sociala, en har kunnat prata mycket med dem och kunnat ställa frågor
angående allt möjligt, de har även givit oss många härliga stunder fyllda med skratt!

-

De har varit snälla och trevliga, det har varit roliga workshops etc, och man känner sig
trygg med dem!

-

Dom har förklarat bra, gjort bra aktiviter och varit roliga och trevliga!

-

De var taggade och glada så då smittade det av sig!

-

Alla är snälla, de hjälper oss när vi behöver hjälp, och de har hittat på olika och roliga
saker som vi kan göra när vi inte filmar eller redigerar. Och de är allmänt mysiga.

-

De är de roligaste ledarna av alla läger jag varit på, de var trevliga och jättesnälla!
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-

De är så bra på att visa respekt, lära ut respekt, har bra fokus, roliga och jättesnälla!

-

Snälla, om man kommer och pratar med dem så lyssnar dom och tar tag i det och är
hjälpsamma och roliga!

-

Jag tycker att alla ledare har varit ambitiösa och roliga. Dem har inte varit stränga men
dem har varit bestämda vilket jag tycker var riktigt bra! De har också varit riktigt trevliga
och man har kunnat prata normalt med dem utan att vara spänd. Jag tyckte inte det fanns
något dåligt!

-

Ja tycker dom har varit superbra, snälla och hjälpsamma!

-

Alla är unga och erfarna vilket ger en väldigt rolig undervisning!

-

Jag tycker ledarna har varit helt fantastiska mot mig, dom har varit snälla även om vi har
varit jobbiga ibland!!!

-

Väldigt sociala och vänliga. Dom har hjälp till när det behövs och ledarna är kunniga!

-

De har varit nära hela tiden, man har alltid kunnat prata med någon. De är väldigt
intresserade av våra arbeten och hjälpte gärna till. De är väldigt engagerade och sitter
gärna och pratar på fritiden.

-

Dem lyssnar och tar hänsyn till oss unga, dem försöker alltid att hålla stämningen uppe.

-

De har hjälpt till när man behövde hjälp och var mycket snälla och duktiga på att lära ut.

-

Dom har varit trevliga, roliga och hjälpsamma. Drömledare!!!

-

De gav oss ordentligt med information och hjälp när det behövdes. Allt väl!

-

De är trevliga och skämtar gärna. Man har respekt för dem samtidigt som man ser dem
som vänner!

-

Dom har lärt oss massa nya saker, gjort ett bra schema, funnits där om man behövt prata
eller bara behövt sällskap. Och dom frågar alltid om man mår bra!

-

Att dom lyssnade och förklarade så man förstod.

-

Trevliga! Glada! Hääärliga människor!

Egna tankar kring din vistelse på lägret?
-

Det roligaste på hela sommaren!

-

Det har vart fantastiskt kul så tack så jättemycket för all energi, planering och tanke ni
lagt ner på lägret och oss barn.

-

Jättebra Filmkollo!!! Ses nästa år hoppas jag!!

-

Det har varit så sjukt roligt att lära känna alla och göra en egen film och jag kommer
sakna allt när vi åker imorgon!

-

Bästa som hänt mig!

-

Det var jättekul, jag älskade det och jag vill gärna komma hit igen. Träffat vänner som jag
vill fortsätta hålla kontakten med och det är inte så jätteofta som jag lyckas med det.

-

Jag älskar Filmkollo! Så galet roligt!

-

Det är tråkigt att det tar slut så fort, man blir som en liten familj!

-

Vi ses nästa år!!!! <3
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-

Vill inte hem, klart den bästa och roligaste veckan i mitt liv!!

-

Jag har haft det jättebra och jag trivs verkligen här.

-

Alltid lika roligt, önskar bara att det var lite längre! Tiden går så snabbt!

-

Kollot är mitt andra hem jag känner mig välkommen och hemma!

-

SÅ GALET ROLIGT! :D

-

Jag kommer aldrig glömma er!

-

Är mycket nöjd! Tror det varit så bra ett läger kan vara! Jag tyckte speciellt om att lyssna
på berättelser om specialeffekter, behind the scenes osv.

-

Det var en extremt rolig och häftig upplevelse och jag tycker ni ska fortsätta med detta
länge!

-

Det har varit så galet roligt och jag har verkligen stortrivits här. Jag vill så gärna komma
tillbaka nästa år för såhär kul har jag inte haft på länge!

-

Kände mig som hemma under den veckan jag var här med alla fantastiska människor!

-

Jag har tyckt att Filmkollo var en upplevelse som jag aldrig kommer glömma! Det var så
sjukt kul att träffa nya människor och jag fick göra mycket mer saker än vad jag hade
förväntat mig! Det har helt enkelt varit galet roligt!!

-

Det är jättefint och maten är god, det är lagom mycket att göra. Det var jättemysigt!

-

Här känner man sig verkligen hemma!

-

Tack för en jättemysig och rolig vecka! Vill gärna vara med nästa år också!

-

Definitivt det bästa filmkollot! Väldigt modernt alltihop som gör det mycket mer attraktivt.

-

Det har varit superkul! Jag vill tillbaka hit! Människor här har blivit som min familj!

-

Härlig atmosfär och jättetrevligt folk och jag vill inte åka hem!

-

Jag har haft det så sjukt kul här och det är en upplevelse jag inte glömmer!

-

Superkul! För alla som gillar film är Filmkollo ett måste! Allting var väldigt professionellt!

-

Det var jättetrevligt och en bra erfarenhet till om man i framtiden vill jobba inom film.

-

Har haft så sjukt roligt! kommer sakna alla nya vänner jag fått, tack så mycket för denna
gång!<3
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Vad var bra eller mindre bra med maten?
-

Den var god och även närorik. Man blev mätt.

-

Väldigt gott och smakade hemlagat.

-

Jag tycker den var väldigt god därför att valen av maträtterna var väldigt bra!

-

Den var bra för maten smakade väldigt gott och allt var väldigt fräscht.

-

Den var väldigt god och passade in på ett kollo!

-

Det fanns mycket sallad.

-

Den var väldigt varierande och jättegod.

-

Jag tycker att maten har varit väldigt bra. Hon som jobbar i köket är väldigt duktig.

-

Det var bra kvalitet på maten, det var bra val av rätter och mycket god frukost.

-

Det var gött, nya matsalen var trevlig.

-

Den var fräsh och inte som skolmaten.

-

Man ville liksom alltid ta mer mat och det är ett stort plus.

-

Det var bra med varierande mat från dag till dag, det var också väldigt bra vid frukosten
att det fanns olika alternativ på vad man kunde äta.

-

Bra utvalda maträtter.

-

Att den var god och varierad. Att vi också fick sallad till var ett stort plus. Sen tyckte jag att
det var jättebra att det fanns frukt mellan lunchen och middagen och kvällsmacka på
kvällen. Frukosten var bra med att det inte bara var mackor utan också flingor med olika
filer m.m.

-

Maten var alltid god. Inte sån där tråkig och äcklig skolmat. :)

-

Den var go och man fick mat ofta.

-

Det fanns alltid sallad om man ville ha. Maten var god men inte onyttig.

-

Den var god och det var fräscht kök.

-

Den var väldigt god och serverad på ett sätt man blev frestad på.

-

Den var god och (för mig) lyxig. Maten var jättegod!

-

Den var mättande och man gick alltid ifrån maten sen med ett leende!

-

Maten som serverades är rätter som förmodligen alla gillar och det var även en variering
mellan de olika rätterna. Jättegott!

