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Har	  det	  varit	  roligt	  på	  lägret?	  (%)	  

	  

Varför	  eller	  varför	  inte?	  
-‐ För	  att	  jag	  har	  fått	  uppleva	  min	  dröm	  

-‐ Lägret	  har	  varit	  roligt,	  väl	  organiserat,	  bra	  och	  roliga	  "lektioner"	  och	  bra	  ledare!	  	  

-‐ Man	  kunde	  sjunga	  när	  man	  ville,	  utan	  att	  någon	  stirrar	  och	  skrattar	  eller	  nåt.	  Alla	  är	  vänner	  

med	  alla.	  Och	  så	  klart,	  vi	  älskar	  att	  sjunga!	  

-‐ Jag	  har	  träffat	  jättemånga	  nya	  kompisar,	  lärt	  mig	  massor	  och	  gjort	  så	  mycket	  kul!	  

-‐ För	  jag	  älskar	  att	  sjunga	  och	  jag	  har	  äntligen	  kommit	  över	  min	  scenskräck	  eller	  åtminstone	  lite	  

för	  alla	  stöttade	  mig	  o	  de	  gör	  allt	  lättare	  

-‐ För	  att	  man	  får	  göra	  det	  man	  älskar	  och	  lära	  sig	  mer	  om	  det	  samtidigt	  som	  man	  träffar	  massa	  

nya	  härliga	  människor	  

-‐ Älskar	  o	  sjunga	  o	  sen	  så	  har	  ja	  fått	  "mer	  passion"	  för	  film	  o	  sång.	  

-‐ För	  att	  jag	  fick	  många	  nya	  vänner	  och	  lärde	  mig	  mycket	  inom	  sången.	  

-‐ För	  att	  jag	  har	  lärt	  mig	  att	  få	  självförtroende	  och	  jag	  har	  fått	  jättemånga	  nya	  vänner.	  

-‐ För	  att	  man	  har	  fått	  många	  nya	  vänner	  och	  tränat	  upp	  min	  röst	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Jag	  har	  även	  fått	  

bra	  självförtroende.	  

-‐ Allting	  är	  roligt!!	  Man	  har	  alltid	  något	  att	  göra!	  

-‐ För	  man	  träffar	  nya	  kompisar	  och	  det	  är	  en	  rolig	  upplevelse	  

-‐ För	  alla	  aktiviteter	  har	  vart	  kul	  och	  de	  är	  alltid	  kul	  med	  nya	  vänner	  

-‐ För	  att	  man	  har	  fått	  sjunga,	  spelat	  in	  i	  studio	  och	  träffat	  en	  massa	  nya	  kompisar	  

-‐ FÖR	  ATT	  JAG	  ÄLSKAR	  ATT	  SJUNGA!	  

-‐ Det	  var	  kul	  för	  att	  det	  var	  fullt	  program	  hela	  tiden	  men	  man	  hade	  lite	  fri	  tid	  också.	  Sjungandet	  

är	  så	  roligt	  och	  här	  har	  alla	  förbättrat	  sig!	  

-‐ För	  att	  jag	  får	  sjunga,	  det	  är	  ju	  mitt	  liv	  :D	  <3	  

-‐ För	  min	  röst	  har	  utvecklats	  och	  det	  är	  såå	  bra	  lärare	  

-‐ Det	  här	  har	  varit	  det	  bästa	  lägret	  någonsin	  med	  mycket	  sång!	  
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Vilka	  nya	  saker	  har	  du	  lärt	  dig	  under	  veckan?	  
-‐ Utvecklat	  sång	  och	  självförtroende	  

-‐ Sångteknik	  och	  stageperformance	  och	  så	  

-‐ Jag	  har	  blivit	  bättre	  på	  stämmor	  och	  att	  jobba	  i	  grupp.	  

-‐ Vilket	  omfång	  jag	  har	  på	  min	  röst	  

-‐ Hur	  man	  kan	  förbereda	  sig	  inför	  uppträdanden,	  blivit	  säkrare	  på	  själva	  scenen	  också!	  jag	  har	  

också	  lärt	  mig	  hur	  man	  spelar	  in	  i	  studio.	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  hålla	  ut	  tonerna	  mer,	  bli	  säkrare	  och	  bli	  säker	  på	  min	  röst.	  	  

-‐ Sjunga	  bättre	  och	  lära	  mig	  olika	  sång	  övningar	  

-‐ Teknik	  och	  hur	  jag	  ska	  sköta	  rösten	  på	  ett	  bra	  sätt	  osv.	  

-‐ Hur	  man	  tränar	  rösten,	  inte	  få	  panik	  på	  scen.	  

-‐ Hur	  man	  ska	  stå	  när	  man	  sjunger,	  hur	  man	  tar	  i	  ifrån	  magen	  när	  man	  sjunger	  mm.	  	  

-‐ Lära	  mig	  sjunga	  bättre	  och	  lärt	  mig	  värma	  upp	  bättre:)	  

-‐ Mycket	  sångteknik	  

-‐ Hur	  man	  spelar	  in	  i	  studio	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  vad	  chorus	  betyder	  och	  hur	  det	  är	  att	  va	  artist	  

-‐ Hur	  man	  rör	  sig	  på	  scen	  och	  hur	  man	  spelar	  in	  i	  en	  studio	  

-‐ Att	  skriva	  covers	  och	  att	  kunna	  lära	  känna	  andra	  människor	  

-‐ Våga	  sjunga	  ut	  och	  massa	  saker	  om	  rösten	  och	  kroppen	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  massor,	  som	  olika	  avslappningsövningar	  man	  kan	  göra,	  hur	  man	  kan	  tänka	  

innan	  ett	  framträdande,	  mikrofonstativ.	  

-‐ Mer	  om	  musikens	  grund	  och	  toner	  och	  hur	  man	  kan	  utveckla	  sin	  röst.	  	  

-‐ Att	  sjunga	  i	  kör	  och	  att	  skriva	  text	  och	  om	  saker	  om	  rösten	  

-‐ Jag	  har	  lärt	  mig	  massor	  av	  saker	  som	  tex	  hur	  man	  sjunger	  upp	  innan	  man	  sjunger,	  hur	  man	  

förbereder	  sig	  inför	  ett	  framträdande	  och	  hur	  man	  inte	  blir	  nervös	  

-‐ Hur	  jag	  ska	  uppträda	  på	  scen,	  avslappningsövningar	  :p	  

-‐ Lärt	  mej	  att	  ha	  mer	  självförtroende	  och	  lärt	  mej	  sjunga	  bättre	  

	  
Hur	  har	  ledarna	  varit?	  (%)	  
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Vad	  har	  varit	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  ledarna?	  
-‐ De	  är	  positiva,	  hjälper	  till,	  och	  visar	  att	  de	  bryr	  sig.	  

-‐ Aså	  alla	  har	  varit	  hur	  gulliga	  som	  helst	  <3	  

-‐ Ledarna	  har	  varit	  snälla	  och	  bra	  sång	  lärare	  

-‐ De	  har	  samma	  intresse	  som	  en	  själv	  men	  med	  större	  kunskap.	  

-‐ De	  är	  snälla	  och	  omtänksamma	  

-‐ Det	  har	  vart	  bra	  för	  dom	  har	  alltid	  funnits	  där	  för	  en	  och	  dom	  ger	  en	  massa	  stöd	  och	  så.	  

-‐ De	  är	  bra	  på	  att	  coacha	  och	  stöttar	  en	  väldigt	  mycket.	  

-‐ De	  är	  snälla,	  duktiga	  på	  det	  de	  gör	  och	  de	  bryr	  sig	  

-‐ Det	  har	  varit	  förstående,	  positiva	  och	  allvarliga.	  

-‐ de	  har	  stöttat	  mig	  lärt	  mig	  nya	  saker	  och	  om	  de	  inte	  var	  för	  dom	  skulle	  jag	  inte	  våga	  gå	  upp	  på	  

scenen	  och	  sjunga	  

-‐ De	  har	  lärt	  ut	  väldigt	  bra	  och	  varit	  snälla	  

-‐ Alla	  har	  varit	  bra	  och	  "omslutna"	  (alla	  har	  varit	  tillgängliga	  och	  lyssnat)	  <3	  

-‐ snälla	  och	  förstående	  

-‐ Alla	  är	  så	  söta,	  unga	  och	  man	  får	  hjälp	  med	  det	  man	  behöver	  	  

-‐ Dom	  är	  snälla	  och	  bra	  ledare	  

-‐ De	  var	  stöttande	  och	  lärde	  ut	  väldigt	  bra	  

-‐ dom	  är	  så	  himla	  gosiga!	  

-‐ Det	  som	  var	  bra	  med	  er	  var	  att	  ni	  gjorde	  allt	  roligt.	  och	  ni	  var	  snälla	  :)	  

-‐ Man	  kan	  gå	  och	  prata	  med	  dom	  om	  man	  vill	  prata	  om	  något	  personligt	  

-‐ Dom	  varit	  snälla,	  roliga	  och	  hjälpsamma	  med	  allting.	  Även	  med	  allting	  som	  inte	  har	  haft	  med	  

sång	  och	  göra.	  

-‐ De	  e	  skojsiga	  

-‐ Entusiastiska,	  och	  (oftast)	  inte	  barnsliga	  (och	  då	  var	  det	  bara	  kul.)	  

-‐ dom	  var	  snälla	  och	  hjälpsamma	  när	  man	  behövde	  dom	  <3	  

-‐ Dom	  hjälpte	  en	  om	  man	  behövde	  hjälp.	  

-‐ Dom	  var	  snälla	  men	  man	  hade	  fortfarande	  respekt	  för	  dom	  

-‐ De	  har	  förklarat	  väldigt	  bra	  hur	  man	  ska	  göra	  innan	  man	  sjunger	  och	  sånt	  

-‐ Allt	  har	  varit	  bra	  

-‐ Ledarna	  var	  jätte	  hjälpsamma	  när	  man	  behövde	  det	  och	  dem	  tröstade	  oss	  när	  det	  gick	  fel	  

-‐ Dom	  har	  varit	  väldigt	  hjälpsamma	  :)	  

-‐ Dom	  är	  roliga,	  noga,	  kan	  va	  stränga	  vilket	  är	  bra	  

-‐ Man	  kan	  prata,	  skämta	  och	  va	  öppen	  med	  ledarna,	  det	  blir	  inte	  stelt	  

-‐ Alla	  ledare	  är	  jätte	  snälla	  och	  hjälper	  en	  med	  vad	  man	  än	  behöver	  hjälp	  med.	  Jag	  tycker	  att	  alla	  

ledare	  är	  jätte	  gulliga!	  

-‐ dom	  är	  väldigt	  snälla,	  hjälpfulla	  och	  roliga!	  

-‐ alla	  ledare	  har	  varit	  sååååå	  snälla	  och	  hjälpsamma	  och	  om	  det	  var	  något	  så	  kunde	  man	  prata	  

med	  dom	  och	  de	  har	  rolig	  humor	  och	  är	  alltid	  glada	  
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Egna	  tankar	  kring	  din	  vistelse	  på	  lägret?	  
-‐ Har	  aldrig	  haft	  så	  här	  kul	  i	  hela	  mitt	  liv	  

-‐ Jag	  tycker	  att	  det	  har	  vart	  jättekul!	  Jag	  har	  blivit	  så	  mycket	  starkare	  inom	  musiken	  och	  som	  

person!	  :)	  

-‐ Hur	  kul	  som	  helst!	  Helt	  obeskrivligt!	  	  

-‐ Extremt	  kul!	  

-‐ Det	  här	  har	  varit	  bästa	  veckan	  i	  mitt	  liv.	  Hade	  kul	  med	  killar	  och	  tjejer,	  sjöng	  jättemycket,	  vi	  

älskade	  varandra,	  det	  har	  varit	  otroligt.	  Tack	  för	  allting	  VoiceCamp	  <3	  Ni	  är	  bäst,	  och	  förlåt	  for	  

skräpet!	  <3	  

-‐ Såååååå	  kuuuuul!!!	  <3	  

-‐ Det	  var	  väldigt	  roligt	  att	  vara	  här	  och	  jag	  fick	  många	  vänner.	  	  

-‐ SUPER	  ROLIGT!!!	  

-‐ Oförglömligt!	  

-‐ Jättekul	  att	  få	  vara	  här	  och	  underbara	  dagar	  med	  nya	  kompisar!!	  

-‐ Jag	  har	  haft	  det	  super	  kul,	  och	  kommer	  gjärna	  tillbaka	  någon	  annan	  gång!	  

-‐ Jätteskoj!	  

-‐ Jag	  hade	  jätteroligt	  och	  jag	  hoppas	  verkligen	  att	  jag	  kan	  komma	  tillbaka	  nästa	  år!	  :)	  	  

-‐ Roligt,	  intressant!	  

-‐ Det	  har	  varit	  jättekul	  och	  vill	  jättegärna	  komma	  hit	  nästa	  år	  om	  jag	  får	  :D	  	  

-‐ Tack	  för	  den	  här	  tiden!	  

-‐ Det	  va	  skit	  bra	  allting!!!!!	  

-‐ Man	  träffande	  nya	  människor,	  och	  hade	  alltid	  kul!	  

-‐ Har	  lärt	  mig	  väldigt	  mycket	  och	  även	  blivit	  duktigare,	  kommer	  gärna	  tillbaka	  hit!	  	  

-‐ Det	  var	  roligt	  och	  väldigt	  lärelse	  fullt	  

-‐ Jag	  tycker	  att	  det	  var	  ett	  otroligt	  roligt	  läger	  och	  skulle	  gärna	  återvända!	  

	  
	  
Har	  du	  träffat	  nya	  kompisar	  som	  du	  vill	  hålla	  kontakten	  med?	  (%)	  
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Hur	  har	  maten	  varit?	  (%)	  

	  

Vad	  var	  bra	  eller	  mindre	  bra	  med	  maten?	  
-‐ All	  mat	  har	  varit	  fantastiskt	  god!	  

-‐ För	  att	  det	  varierade	  och	  var	  inte	  så	  mycket	  vuxen	  mat.	  	  

-‐ Det	  var	  lite	  mer	  "kvalitet"	  på	  den	  än	  vad	  jag	  förväntade	  mig.	  	  

-‐ Det	  var	  bra	  kost,	  även	  för	  mig	  som	  var	  vegeterian.	  De	  ersatte	  köttet	  jättebra,	  med	  kyckling,	  soya,	  

quorn	  m.m	  och	  det	  är	  inte	  alltid	  det	  är	  så	  bra	  kost	  för	  oss	  vegeterianer!	  <3	  

-‐ Det	  bra	  med	  maten	  var	  att	  den	  var	  nyttig,	  fast	  idag	  så	  var	  det	  bara	  gott	  att	  äta	  lite	  pizza	  

-‐ Det	  var	  alltid	  god	  mat	  och	  något	  gott	  att	  dricka.	  

-‐ Det	  var	  bra	  mat	  som	  var	  passande	  till	  barn	  och	  ungdomar.	  Fräsch	  och	  god	  mat!	  	  

-‐ Jag	  tyckte	  att	  maten	  var	  väldigt	  god	  varje	  dag.	  

-‐ Varierande	  kost	  

-‐ allt	  mat	  var	  helt	  götttt!!!	  

-‐ Maten	  har	  varit	  god	  och	  väl	  anpassad	  för	  ungdomar.	  

-‐ det	  var	  enkelt	  och	  gott	  

-‐ Det	  var	  varierande	  rätter.	  

-‐ Att	  den	  smakade	  bra	  

-‐ Matsedeln	  är	  anpassad	  efter	  vad	  ungdomar	  tycker	  om	  	  

-‐ Den	  är	  jätte	  god	  och	  det	  är	  vädligt	  varierande.	  Det	  är	  bra.	  	  

-‐ Maten	  var	  jätte	  god,	  älskade	  den	  
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