Voice Camp 2016

Utvärdering deltagare
68 svar, 76 deltagare
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Varför, varför inte?

-

För jag älskar att sjunga o här sjunger man varje dag!

-

Har lärt känna massa nya vänner o det har varit kul att sjunga i studio o allmänt när vi
sjunger.☺

-

Det har vart kul för många olika anledningar. Alla människorna som är med är underbara
personer och jag har inte upplevt att någon varit taskig eller orättvis på något sätt. Vi har gjort
väldigt många roliga saker det var mycket lärorikt.

-

Man får lära sig mycket om musik och tekniker. Man lär sig att uttrycka sig på scen och man lär
känna mycket nya vänner!

-

För att man har lärt sig många nya saker o träffat nya vänner o jag har känt mig trygg o att man
har fått va med.

-

För att jag får lära mig nya saker, jag känner att jag har fått nya vänner och utvecklat mig och det
var därför jag kom hit. ❤

-

För man har fått träffa många nya kompisar som har samma intresse som en själv! Och så har
man fått lära sig många nya roliga saker.

-

För att vi har fått lära oss massa saker inom musik och det har varit kul att lära känna andra
människor!

-

Man har träffat nya vänner, sjungit och umgåtts med alla fantastiska ledare! ;)

-

Fick träffa nya kompisar och göra det man älskar!

Jag har fått nya vänner och lärt mig mycket!
För att man har lärt känna många nya personer, vi håller på med musik och alla har ett
gemensamt intresse, jag har fått sjunga på scen och i studio. Det har helt enkelt varit jättekul.

Det har varit kul att få träffa människor med samma intresse och att utveckla sig. Sjunga mycket
och ha roligt tillsammans.
För jag lärt mig massa saker och träffat nya vänner. De har varit sjukt kul.
För det har varit en bra gemenskap!
Jag fick lära mig nya saker, jag fick erfarenhet att stå på scen och spela in i studio!
Har fått lära mig mer om musik och fått vara med andra som också gillar att sjunga.
Man fick testa på så olika saker som att skriva en låt, solo sångcoachning etc. Allting på schemat
var bra upplagt, mat och kiosk tider passade också bra. Inget av aktiviteterna kändes för jobbigt
och man fick alltid tillräckligt med utmaning.
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-

Lägret var roligt för att vi fick sjunga mycket både solo och i grupp och prova på många olika
delar inom sång. Sångteknik, att sjunga i studio, sjunga i kör, stå på scen och skriva låtar. Det var
även en bra gemenskap och man hittade snabbt någon att hänga med!

-

Man har fått bra hjälp, nya vänner och allt har varit bra!

-

Man skaffar mycket vänner och det är jätte kul att sjunga i studio!❤

-

För att alla är jättesnälla och ledarna har mycket energi så allting blir roligare.

För man får träffa så sjukt många underbara människor! Och man får sjunga!
För att jag har lärt mig mycket och jag har tyckt att alla har varit trevliga och vänliga och
lärorika!
För att man får träffa alla olika människor och sjunga tillsammans och göra det vi alla älskar
tillsammans.
Allt är så bra och kul!
Jag har fått sjunga tillsammans med människor, sjungit i studio, fått nya vänner, skrattat en
massa, gått på intressanta workshops, fått uppträda, skrivit en jättebra lägersång m.m.
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

De är roliga och snälla och lär ut bra.

-

Dom var alltid väldigt stöttande och snälla oavsett vad vi gjorde. Jag tycker de skötte allting
väldigt effektivt och behandlade oss mer som vänner än som "elever". Det är jättebra tycker jag.

-

De uppmuntrar en om något gick fel i sången och det är roligt att öva med dem!

-

Alla var jättetrevliga och alla kunde ge dig bra tips!

-

Alla var så avslappnade! Det smittades av!

Jag tyckte att alla ledare var jättesnälla, omtänksamma, roliga och var alltid glada så då blev ja
glad också.☺

De va snälla, hjälpsamma, roliga, snälla o brydde sig om alla!
Ledarna fanns alltid till hjälp. Man kan prata med dem om vad som helst. Roliga, bra på att
bedöma ens röst och ge tips.
Allt var bra med ledarna tyckte jag för jag fick verkligen lära mig mycket, alla ledare var bra på
olika sätt, så jag har fått lära mig mycket på olika sätt och om olika saker som har med musik att
göra!
Har mycket kunskap och lärde ut mycket bra info!
Jag tycker att det var bra att ledarna gick runt och kollade så att alla mådde bra och pratade med
alla. Jag älskar att ledarna har ett sinne för humor!
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-

Ledarna var bra därför att de gjorde så att stämningen var bra och de hjälpte till om man
undrade något.

-

De har varit ärliga och jättetrevliga och har kommit med många bra tips och lärt ut vad de kan så
jag är jättenöjd.

-

Dem var aktiva hela tiden med att kolla så att vi hade det bra, vara med på olika saker med oss
och alltid få oss att hålla humöret uppe.

-

Alla var duktiga på det de gjorde och alla var snälla!

-

Jag tycker att allt var bra med ledarna.

-

Ledarna var roliga och snälla och bra på att lära ut!

-

Alla var bra och snälla och det märktes att ni verkligen ansträngde er för att vi skulle få en så bra
vecka som möjligt!

-

Det var bra för att de har mycket energi och det gör att aktiviteterna blir roligare.

-

Alla har brytt sig om oss! Som en extra familj.

Det som var bra med ledarna var att de var kunniga, härliga och snälla.
De har hjälpt mig med konstruktiv kritik och pepp.
Bra att de stöttar en när man behöver det.
De är riktigt bra, har varit ute och jobbat mycket som artister! De har mycket erfarenhet och är
väldigt kunniga!
De har sett till att alla mått bra och de hjälper en om man behöver det.
Allt, de var snälla och de visade allt bra!
De var supportande och gav mycket feedback, de har också varit väldigt snälla och bekväma så
det var inget konstigt att verkligen ta i och göra sitt bästa för dem!
Allt var bra, de är underbara hela bunten.
Ledarna var bra eftersom att de var bra på att organisera aktiviteterna t.ex. körsång, gruppsång
och utflykter, gav tydliga instruktioner så man kunde förstå och lära sig, och fick deltagarna att
lyssna på dem!

Alla vill väl och är snälla och duktiga!
Ledarna hade mycket energi och var mycket positiva!
De var så glada och uppmuntrande. Om man satt ensam kom de och pratade med en vilket
gjorde en glad.

Egna tankar kring din vistelse här på lägret

-

Helt underbart, det finns inga ord <3

-

Tack så mycket!!! :D Detta har varit kul!

-

Jag älskar detta ställe!

Ska se till att komma hit nästa år igen, tredje året i rad, älskar det!
Bästa lägret! Har varit skitkul att vara här.
Det var JÄTTEKUL och lärorikt och jag kommer sakna alla jättemycket! Jag skulle
rekommendera detta för alla som gillar att sjunga!
Det har varit superkul och lite nervöst.
Roligt, ledarna har varit bäst och jag har träffat så många nya vänner som jag aldrig skulle träffat
annars <3
En av dem bästa veckorna i mitt liv! Här har man fått vänner för livet!
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-

Det bästa med Voice Camp var att det var en så härlig gemenskap som var lätt att komma in i,
man kände sig välkommen och hittade snabbt nya vänner. Mycket engagerade ledare som spred
positiv stämning på lägret.

-

Har varit jättetrevligt! Det har känts som att jag har blivit bemött positivt från både ledare och
andra som är på lägret!

-

Min vistelse har varit jättebra och skulle gärna vilja återkomma hit.

-

Sjukt kul! Ska lätt tipsa mina kompisar.

-

Det var jätteroligt och verkligen värt det.

-

Jag tycker verkligen att detta läger är hur kul som helst och även lärorikt och man får massa nya
kompisar för livet, man sjunger tillsammans och stämningen är helt underbar! Och alla ledare är
hur snälla och schyssta som helst! Bästa lägret någonsin!!

Jag tycker att det har varit superkul, att spela in i studio, fått sånglektioner, sjunga en låt i en
mindre grupp och träffa massa härliga personer med samma intresse som en själv. :)
Voice Camp har varit det roligaste jag gjort på länge!! Att man träffat många kompisar och fått
sjunga en hel vecka har varit så sjukt kul!! Det var bra att man var indelade efter ålder då man
fick vara med dem i sin egen ålder då man är lite på samma nivå. Älskar Voice Camp!!!
Jag älskar verkligen Voice Camp! Bästa jag varit med om!
Mycket bra helhet!
Väldigt kul, kommer tillbaka nästa år!
Det har varit KUL!!! =)))
God mat och snälla ledare!
Nya vänner, glädje och en massa musik! Kan det bli bättre?<3
Det har varit väldigt roligt! Jag har lärt mig några saker och fått flera kompisar.
Så, så roligt! Vill tillbaka nästa år!!!!!
Det är verkligen värt att åka hit för man kommer att ha så kul och man kommer att lära sig jätte
mycket!

Träffade du nya kompisar på lägret? (%)
100
80
60
40
20
0

96

4

0

Ja

Kanske

Nej

Voice Camp 2016

Hur har maten varit? (%)
60
40
20
65

34

1

0

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Dålig

0

Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Helt otroligt god mat!

-

Jag tyckte maten var jättebra. Den var god och det var maträtter som jag tyckte om.

-

Allt har smakat mycket bra, bra variation och bra smaker!

-

Det var bra rätter och väldigt gott.

Den var bra lagad, alltid varm osv. Kan inte riktigt tänka på något dåligt med den.
Det var grönsaker till varje rätt och det fanns mat för de som har allergi eller liknande.
Det som var bra med maten var att den har smak och det var mycket olika rätter!
Rätter som nästan alla gillar, man får ta hur mycket man vill, de serverade både vatten och saft.
Jag tyckte maten var jättegod för att det var vad jag tyckte om!
Fräsch!
Jag tyckte maten var bra, jag gillade att det fanns sallad till och att man kunde välja mellan två
olika drycker.
Att det fanns vegetariskt till mig var bra, den var också väldigt god.
Bra val av rätter, val som är allas favoriter. Recepten var också jättegoda, maten var perfekt
lagad.
Maten var supergod. Det är nog den godaste maten jag har ätit för den är mycket bättre än
skolans och hemma.
Den var jättegod! Allt var bra!
Den har varit väldigt god.
Jättegott! Jag är vegetarian och veg-lasagnen var godast J

