Filmkollo 2019

Utvärdering deltagare
309 svar, 418 deltagare
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Egna tankar kring din vistelse här på lägret

-

Jag älskar Filmkollo, det är en bra upplevelse även om man är här flera gånger. Ledarna är
underbara och gemenskapen blir fantastisk. Tack så mycket <3

-

Överlägset bästa lägret någonsin!

-

Jag har haft det väldigt, väldigt roligt och lärt mig massa!

-

Bra kollo, så galet roligt

-

Det var som vanligt SÅ GALET ROLIGT! Tack till alla ledare, hoppas vi ses nästa år igen!

-

Att filmkollot var MYCKET bättre än vad jag förväntade mig!!!!!!

-

Det är verkligen jätteroligt här och man får träffa massa nära kompisar, lära sig saker och ha
allmänt roligt!

-

Tack för en mycket bra vecka :)

-

Jag träffade dem finaste vännerna någonsin!

-

Det har varit en rolig och lärofylld vecka!! Har träffat fina människor och fått en inblick i hur det
är under en filmproduktion. Detta har även fått mig att verkligen fatta att jag vill gå teater på
gymnasiet, något jag tänkt på sedan jag var liten. Nu vet jag att det är det här jag vill göra!!

-

DET HAR VARIT SÅ GALET ROLIIIIIGT!!!

-

Fortsätt med det ni gör!

-

Jag tycker att filmkollo är så galet roligt

-

Gillar kollot, värt pengarna!

-

Alla ledarna var jättesnälla och borde vara stolta över sin insats!

-

Jag kommer sakna kollot men kommer nästa år ;)

Filmkollo 2019

-

Ledarna var jättebra!

-

Super mega mega otroligt kul!!

-

Att det är jätteroligt här och jag vill gärna tillbaka så ofta jag kan!!

-

Mycket bra plats att vara på för personer som gillar film!

-

Det här kommer hjälpa mig mycket i mitt hopp om att bli skådespelare i film!

-

Tack för allt!

-

Att jag älskar Filmkollo och jag vill verkligen jobba som skådespelare i framtiden, och på grund av
er hjälp denna vecka så har jag kommit ett steg närmare min dröm!!

-

Det var en galet rolig vecka!

-

Väldigt rolig upplevelse!

-

Det här var det roligaste lägret jag nånsin vart på! Det var inte för mycket regler man hade bara
kul!!

-

Jag är jätteglad att jag samlade in pengar så jag kunde åka hit. Jag har fått bra gemenskap mellan
olika deltagare! Jag kommer definitivt rekommendera detta till mina kompisar. Stort tack för
denna veckan!

-

Toppar alla andra läger jag varit på!

-

Kollot är perfekt som det är! :)

-

Jag tycker att detta kollot har varit fantastiskt och att jag kommer med glädje komma tillbaka
nästa år!

-

En grymt bra vecka som vanligt!

-

Det har varit jätteroligt att vara här och träffa massa fina människor, så fortsätt göra det ni gör! :)

-

Detta var så värt pengarna för allt var liksom på riktigt, det var kameror och teknik på hög nivå
och man fick lära sig massor.

-

Superbra kollo, verkligen helt fantastiskt! Bra lektioner, bra ledare, superroliga aktiviteter och en
jättefin stämning, jag älskar det. Väldigt kul att få använda all riktig utrustning också.
Sammanfattning: underbart

-

Jag hade jättestora tankar om kollot men det va SÅ mycket bättre än vad jag trodde!!

-

Sen har jag träffat massa vänner som jag älskar och jag tycker att ledarna var bra!
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Alltid engagerade och finns där!

-

Jag tycker att ledarna har varit väldigt roliga och de har engagerat sig i våra filmer och tillbringat
mycket tid med oss utanför filmprojekten!

-

De gjorde allt för att deltagarna ska ha en rolig vecka!

-

De var superkunniga inom film och hade svar på frågor man hade.

-

De här varit hjälpsamma och roliga.

-

Ledarna var väldigt trevliga och hade bra koll på allt och alla. Jag kan inte komma på nåt som
ledarna kunde ha gjort bättre. :)

-

De var otroligt snälla, roliga och omtänksamma!! Och hjälpte till

-

Snälla, omtänksamma och roliga/intressanta att prata med. Och får en att känna sig trygg som e
väldigt positiv.

-

Det har varit roligt att få lära mig alla steg inom filmbranschen och även lära känna nya kompisar.

-

Alla har varit trevliga om brytt sig om en personligt och har varit väldigt ansvarsfulla!

-

Snälla, omtänksamma och roliga/intressanta att prata med. Och får en att känna sig trygg som är
väldigt positivt.

-

Enkelt att prata med dem!

-

Att de var trevliga och att de var väldigt mycket med oss.

-

Dom hjälpte till och lärde oss nya saker!

-

Dom har vart trevliga och snälla. Man känner sig säker med dom :)

-

Alla var snälla och tar hand om alla!

-

Att alla är roliga och schyssta och är väldigt roliga att prata med!

-

Att man kunde få hjälp med allt man ville ha hjälp med, dom var tillgängliga och dom var väldigt
roliga.

-

Dem var roliga, snälla men också seriösa på ett bra sätt!
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-

Om man behövde hjälp så fick man hjälp!

-

Det som varit bra med ledarna är att de har varit välkomnande och omhändertagande, de har
funnits där om man har behövt någon eller något.

-

De var snälla och respekterande men hade ändå koll på gruppen.

-

Det som var så bra med ledarna var att dom alltid är roliga och snälla, man kände att det alltid
gick att prata med dom det var alltid intressanta och roliga konversationer.

-

Dom har varit hjälpsamma och rättvisa!

-

De har varit väldigt snälla och sett till så att alla haft det bra.

-

Dom var snälla och dom lärde oss mycket!

-

Det som var bra var att ledarna lyssnade och brydde sig om barnen på kollot!

-

Tycker alla har varit bra och varit väldigt förstående till alla deltagare. Varför jag gillar ledarna är
för att jag tycker alla har haft respekt och tagit hand om alla.
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Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Den var supergod varje dag!

-

Att det var mycket varierat under veckan!

-

Mycket gott!

Det var bra, färskt och barnvänligt!
Den vegetariska maten var faktiskt bättre än förväntat och de som jobbade i köket var trevliga
Jag förväntade mig typ skolmat men maten var VÄLDIGT god!!!
Skulle vilja ha den här maten till skollunch för då hade den fått pris för bästa skolmaten på riktigt!
Det var variation när det kom till middagarna och det fanns olika alternativ när det kom till
frukost och lunch, det fanns exempelvis olika mackor till mellanmål. Det är även bra att det finns
chans att köpa snacks eller godis i cafeterian!
Jag tyckte maten verkade nyttig och smakade väldigt bra.
Maten var bra, det fanns färsk sallad och maten var varm. Inget smakade konstig, och verkligen
inte som skolmaten.
Det var mat som dem flesta barn gillar!
Den var bra för att den var god och det fanns inget dåligt där heller!
Maten har varit god och man har alltid blivit mätt.
Väldigt bra mat, även bra vegetariska alternativ.
Det smakade gott och jag blev alltid mätt!

