Voice Camp 2017

Utvärdering från deltagare
75 svar, 80 deltagare
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Skickliga inom musiken och roliga!

-

Alla är snälla och lyssnar på vad man har att säga!

-

Dom får en att må bra och, dom peppar en.

Alla ledare var roliga och bra på att förklara saker inom musik, de har varit jätteduktiga på att
sjunga och har tagit hand om oss jättebra.
Dom var bra eftersom dom var glada och behandlade alla bra och likadant.
De var roliga och tog sig in i våra situationer.
Alla var väldigt stöttande!
De var inte bara som ledare utan som kompisar också!
Det som är bra med ledarna är att de är roliga och snälla. De hjälper en om man behöver hjälp.
Det känns som att de brydde sig!
Dom e de bästa ledarna någonsin! Alla är så kompetenta å roliga fina underbara människor!
Riktiga glädjespridare!!
De var väldigt bra på att förklara och jag gillar att de själva är sångare så att de faktiskt förstår vad
de pratar om och lär ut.
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-

Omtänksamma, glada, bra energi, bra få att få ihop grupperna och på att behandla alla med
respekt.

-

Det va bra att dom alltid lyssnade på en och tröstade en om man va ledsen.

-

Dom är väldigt snälla och trevliga!

-

Dom var roliga och bra på att lära ut

De lyssnar alltid om man vill prata och dom är hjälpsamma och världens snällaste!!
De är snälla, omtänksamma, roliga och en massa annat bra!
De betedde sig lite som föräldrar. Och det kändes tryggt. Och de var lite som kompisar också och
skojade.
Allt har varit bra, de har varit roliga och snälla.
De har varit väldigt hjälpsamma!
Dom var alltid glada och entusiastiska. Dom peppade bra och sångcoacherna gav bra respons och
mycket hjälp.
Alla ledarna är supersnälla och de gör så att man känner sig välkommen och så att man trivs här.
De var väldigt stöttande!

Egna tankar kring din vistelse på lägret

-

Det här är en av de roligaste och mest lärorika sakerna jag gjort i hela mitt liv!

-

Voice Camp är kul!!

-

Det va lärorikt och superkul!!

Ni är bäst!!
Jag kommer tillbaka nästa år!
Voice Camp är bäst och detta är ett minne jag aldrig kommer glömma!! <3
Det har varit en rolig vecka!
Alla borde komma hit för det är så himla roligt och man får så många nya vänner som har samma
intresse och då blir det extra kul!
Denna vecka var den roligaste i mitt liv, jag har lärt mig så mycket och fått nya vänner och fått
göra det jag älskar i en hel vecka!
Tack för detta året!!!!
Detta lägret är det bästa jag varit på, alla pratar med alla och inget är pinsamt.
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Hur har maten varit? (%)
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Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Maten var bra för den var varierad

-

Den var mycket god och vältillagad

-

Det smakade alltid bra

Den va super god å vällagad!
Bra variation
Alla maträtter har varit väldigt goda. En till bra sak är att man får frukt och kvällsmacka vilket gör
att man har mer energi till att göra massa saker.
Det kändes som att de hade satsat mycket på vegetariska också och det var bra :)
Det var gott varje dag.
Det som var bra med maten var variationen på tallrikarna alltså att vi åt olika rätter för varje dag.
Allt var jättegott!
Det fanns ganska mycket att välja på. Det är bra.
Det var mat som de flesta barn/tonåringar gillar och den var vällagad
Maten var god
Sååååå himla god!!!! ❤
Maten är god och man känner på smaken och ser att det är nyttigt, vilket är bra. Och den som
valde rätterna gjorde ett bra jobb på att hitta maträtter som är gillade bland många.
Dom var anpassade till ungdomar typ. Alla ville alltid äta.

