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Utvärdering	  deltagare	  2013	  v.33	  
31	  deltagare	  
	  
	  
	  
	  
Tycker	  du	  att	  det	  har	  varit	  kul	  att	  vara	  på	  läger?	  (%)	  
	  

	  
	  
Varför	  eller	  varför	  inte?	  
	  

-‐ För	  att	  jag	  älskar	  att	  sjunga	  och	  det	  fick	  man	  göra	  här	  och	  det	  har	  varit	  min	  dröm	  att	  

sjunga	  i	  en	  studio	  och	  det	  fick	  jag	  äntligen	  göra.	  

-‐ För	  att	  man	  lär	  sig	  använda	  sin	  röst	  på	  bästa	  sätt.	  

-‐ Jag	  tycker	  att	  det	  har	  varit	  kul	  på	  sånglägret	  för	  att	  det	  finns	  så	  många	  snälla	  personer	  och	  

ledare	  här!	  Men	  det	  som	  jag	  tyckte	  var	  roligast	  var	  nog	  att	  spela	  in	  i	  studio	  och	  sjunga	  inför	  

alla	  andra.	  

-‐ Det	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt	  och	  det	  har	  varit	  askul	  att	  träffa	  så	  mycket	  olika	  människor,	  i	  

olika	  åldrar!	  :)	  

-‐ Det	  var	  roliga	  aktiviteter,	  snälla	  ledare	  och	  schyssta	  kompisar!	  

-‐ Träffat	  väldigt	  många	  nya	  och	  trevliga	  människor	  och	  fått	  spela	  in	  i	  en	  studio.	  

-‐ Därför	  att	  man	  får	  träffa	  folk	  som	  också	  älskar	  att	  sjunga!	  

	  
	  
Vilka	  nya	  saker	  har	  du	  lärt	  dig	  under	  veckan?	  	  
	  

-‐ Fått	  bättre	  sångteknik	  och	  utvecklats	  på	  många	  sätt!	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  om	  hur	  man	  slappnar	  av	  om	  man	  är	  nervös	  innan	  ett	  uppträdande.	  Jag	  har	  

lärt	  mig	  att	  man	  måste	  gå	  och	  lägga	  sig	  tidigt	  för	  annars	  så	  är	  man	  jättetrött	  på	  

morgonen.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  sjunga	  som	  en	  riktig	  popstjärna	  som	  jag	  tackar	  alla	  våra	  

ledare	  för.	  

-‐ Vad	  för	  låtar	  som	  passar	  min	  röst,	  sjunga	  i	  stämmor,	  bli	  mer	  självsäker	  på	  scen.	  

100	   0	  
0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Ja	   Nej	  



Sångläger	  2013	  

	   2	  

-‐ Jag	  har	  fått	  lära	  mig	  att	  sjunga	  i	  en	  studio,	  och	  hur	  man	  använder	  magstödet.	  

-‐ Att	  våga	  lita	  på	  min	  röst	  och	  tricks	  som	  man	  kan	  använda	  om	  man	  är	  nervös	  innan	  man	  

går	  upp	  på	  scen.	  

-‐ Att	  det	  är	  väldigt	  mycket	  teknik	  och	  sånt	  som	  man	  tränar	  upp.	  Jag	  har	  också	  fått	  reda	  på	  

hur	  det	  är	  att	  sjunga	  i	  en	  studio!	  

-‐ Att	  man	  ska	  ge	  allt	  man	  har.	  Man	  måste	  våga	  för	  att	  lyckas.	  

-‐ Många	  nya	  saker	  om	  hur	  man	  ska	  göra	  vid	  scenframträdanden,	  både	  under	  och	  innan	  

framträdandet.	  Vad	  man	  kan	  göra	  när	  man	  blir	  nervös.	  Har	  lärt	  mig	  att	  sjunga	  på	  ett	  

annat	  sätt	  så	  att	  jag	  inte	  sliter	  på	  halsen	  lika	  mycket.	  

-‐ Att	  bli	  säkrare	  på	  scen	  och	  med	  min	  röst.	  

-‐ Att	  använda	  mitt	  magstöd	  bättre	  och	  slappna	  av	  i	  halsen!	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  om	  sångteknik,	  att	  sjunga	  i	  studio,	  avslappningsövningar	  innan	  man	  ska	  

upp	  på	  scen...	  Sedan	  har	  jag	  också	  lärt	  mig	  att	  alla	  inte	  behöver	  låta	  som	  t.ex	  Rihanna	  för	  

att	  vara	  grym	  på	  att	  sjunga.	  Utan	  att	  alla	  låter	  olika	  men	  också	  ÄR	  olika.	  

-‐ Att	  använda	  magen,	  och	  jag	  har	  fått	  bättre	  självförtroende!	  

	  
	  
Hur	  har	  maten	  varit?	  (%)	  
	  

	  
	  
Vad	  var	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  maten?	  
	  

-‐ Det	  var	  god	  mat	  som	  alla	  gillar!	  

-‐ Det	  var	  rikligt	  med	  mat,	  det	  var	  jättegott!	  

-‐ Maten	  är	  jag	  mycket	  nöjd	  med.	  Väldigt	  god	  och	  varierande!	  Stor	  tummen	  upp!	  

-‐ Maten	  var	  alltid	  varm	  och	  salladen	  var	  fräsch.	  

-‐ Den	  var	  färsk,	  välanpassad	  för	  barn	  och	  åts	  vid	  bra	  tider.	  

-‐ Maten	  var	  bra	  för	  att	  det	  var	  en	  varierande	  kost	  och	  att	  det	  smakade	  bra!	  

-‐ Asså	  jag	  går	  i	  skolan	  och	  alla	  vet	  ju	  hur	  det	  smakar,	  så	  jag	  kände	  mig	  som	  om	  jag	  var	  på	  

restaurang!	  

-‐ Alltid	  mycket	  god	  mat!!	  
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Hur	  tycker	  du	  att	  ledarna	  har	  varit?	  (%)	  
	  

	  
	  
Vad	  har	  varit	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  ledarna?	  
	  

-‐ De	  har	  varit	  snälla,	  och	  hjälpt	  en	  om	  man	  har	  några	  frågor.	  

-‐ Ledarna	  har	  varit	  väldigt	  inspererande	  och	  väldigt	  duktiga	  och	  uppmuntrande!	  

-‐ De	  är	  så	  roliga	  och	  är	  kul	  att	  skoja	  med	  haha!	  

-‐ De	  har	  varit	  snälla	  och	  duktiga	  på	  att	  lära	  ut.	  

-‐ De	  var	  och	  är	  alltid	  glada	  och	  positiva	  och	  snälla.	  De	  stöttar	  en	  om	  man	  får	  hemlängtan	  

eller	  något	  annat.	  

-‐ De	  är	  alltid	  här	  för	  en.	  

-‐ De	  har	  lagt	  ner	  tid	  på	  oss	  och	  verkligen	  trott	  på	  en,	  försökt	  att	  utveckla	  en	  inom	  musiken	  

och	  gett	  bra	  tips.	  

-‐ De	  är	  roliga,	  glada,	  energifulla	  och	  lär	  en	  mycket!	  

-‐ De	  vågade	  säga	  vad	  de	  tyckte	  angående	  ens	  uppträdande.	  Om	  man	  sjöng	  fel	  så	  hjälpte	  de	  

en	  alltid	  så	  att	  man	  var	  på	  banan	  igen!	  ;)	  

-‐ De	  är	  glada	  och	  positiva.	  De	  är	  inte	  alltför	  stränga	  vilket	  är	  skönt,	  de	  låter	  oss	  göra	  lite	  som	  

vi	  vill	  men	  har	  ändå	  koll.	  

-‐ Sjukt	  duktiga,	  roliga	  och	  snälla!!	  

-‐ De	  har	  varit	  snälla	  och	  hjälpsamma	  och	  de	  har	  försökt	  göra	  vår	  tid	  på	  lägret	  så	  rolig	  som	  

möjligt.	  

-‐ De	  är	  glada	  och	  spontana!	  
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Egna	  tankar	  kring	  din	  vistelse	  på	  Sångläger?	  
	  

-‐ Mycket	  trevlig	  stämning	  och	  på	  solokonserten	  gjorde	  det	  att	  jag	  inte	  var	  nervös	  för	  om	  

någon	  gjorde	  fel	  så	  applåderade	  bara	  publiken!	  UNDERBAR	  STÄMNING!!	  

-‐ Ett	  coolt	  läger	  som	  jag	  aldrig	  kommer	  glömma!!!	  

-‐ Det	  har	  varit	  så	  sjukt	  roligt!	  Vill	  inte	  åka	  ifrån	  alla	  kompisar!	  

-‐ DET	  HAR	  VARIT	  GRYYYYMT!	  

-‐ Ni	  är	  grymma!!!	  Jag	  kommer	  helt	  klart	  hit	  nästa	  år!!!	  

-‐ Har	  haft	  hemlängtan	  men	  det	  har	  gått	  bra	  alla	  är	  helt	  fantastiska	  och	  snälla	  

-‐ ASKUL!	  

-‐ Roligaste	  som	  finns!	  

-‐ Sångläger	  är	  något	  jag	  starkt	  rekommenderar	  för	  ungdomar	  som	  älskar	  musik.	  Det	  är	  här	  

man	  kan	  träffa	  andra	  som	  brinner	  för	  samma	  sak	  och	  man	  blir	  på	  ett	  sätt	  en	  starkare	  

människa	  av	  att	  hitta	  och	  "klicka"	  med	  andra.	  Och	  dessutom	  så	  är	  vistelsen	  på	  sånglägret	  

SÅ	  kul!	  :)	  

-‐ Kommer	  komma	  tillbaks!	  

-‐ Det	  är	  en	  fin	  och	  trevlig	  miljö,	  man	  känner	  sig	  trygg	  och	  som	  hemma.	  

-‐ Roligt!	  Vill	  definitivt	  göra	  detta	  igen!	  

-‐ Även	  fast	  en	  vecka	  går	  sjukt	  snabbt,	  så	  känner	  jag	  att	  jag	  har	  utvecklats	  både	  som	  person	  

och	  jag	  har	  blivit	  mer	  självsäker.	  

	  
	  
Träffade	  du	  nya	  kompisar	  som	  du	  vill	  fortsätta	  ha	  kontakt	  med?	  (%)	  
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