Voice Camp 2019

Utvärdering från deltagare
73 svar, 82 deltagare
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Egna tankar kring din vistelse på lägret

-

Det har varit jättekul och alla har varit väldigt snälla!

-

Det har varit en jätterolig vecka!

-

Att jag jättegärna vill komma hit nästa år.

Tack för en till väldigt härlig vecka på Voice Camp!
De har varit en bra vecka :)
Vi ses nästa år :)
Det var väldigt roligt det här! Det är verkligen en professionell nivå i detta vilket är något som de
flesta andra sångläger saknar!
Tack för allt det har varit jättekul, jag hoppas att vi ses igen!
Att ni är så sjukt underbara!! Och har hjälpt mig så sjukt mycket! Ni är bara bäääst! Jag har aldrig
träffat så fina och underbara människor som på detta lägret (menar då både ledare och
deltagare). Ni är VÄRLDENS BÄSTA!!!!
Att lägret är jättebraaaa!!
Kan bara säga att det är ett fantastiskt läger som jag kommer ha minnen från väldigt länge!
Bästa veckan på året! Tveka inte om ni funderar på att åka!
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Vad var bra eller mindre bra med ledarna?

-

Dom är mycket omtänksamma och stöttande, finns här för en!

-

De var roliga att vara omkring! Och de gav bra kramar.

-

Såg till så att alla mådde så bra som möjligt och hade det trevligt, livade upp stämningen väldigt
mycket.

-

Alla var jättesnälla, har inget att klaga över!

-

De var roliga och bra på att lära ut saker!

-

Att alla har varit så vänliga! Alla har känts mycket personliga!

-

Det känns väldigt lätt att prata med ledarna och alla gör lägret roligt.

-

Dom var jätte-jättebra allihopa!

-

De var snälla mot alla och roliga att prata med :D

-

Det var bra att dem lyssnade och tog in det vi sa när vi hade en fråga och att dem har varit så
positiva under den här veckan.

-

Dom hjälpte till och var inte som lärare utan som kompisar som bestämmer lite mer ♥

Jag tycker alla ledare har varit jättebra. Hjälpt till med det man behöver hjälp med och funnits där.
Det gick väldigt snabbt att lära känna alla och alla var väldigt stöttande och peppande om man
behövde hjälp med något eller bara ville hänga.
Alla ledare var hjälpsamma och brydde sig mycket! Jag uppskattade att alla ledarna bjöd på sig
själva.

Allt har varit jättebra med ledarna. Alla har varit stöttande och hjälpt till! Kommer sakna ALLA!
Fanns inget som inte va bra!
De är extremt snälla och hjälpsamma!
Jag tycker alla ledare är bra. De är pedagogiska och professionella i sitt sätt att lära ut och är
trevliga och välkomnande mot alla deltagare. De jobbar aktivt för att se till att ingen hamnar
utanför och är rättvisa mot alla.
Alla ledare har varit väldigt snälla och hjälpsamma!
Alla ledare har tagit väl hand om oss och har velat oss väl! Vi har haft roligt under tiden vi har lärt
oss enormt mycket!
Alla är snälla och goa, inget negativt.
Ledarna hjälpte till bra på passen och var engagerade i eleverna.
Alla var snälla och hade väldigt bra ansvar över oss och vissa av dom hade bra humor alltså att
man skratta mycket.
Att de alltid har stöttat en i sången osv och om någon mått dåligt så hjälper de en alltid.
Dem var stöttande, hjälpte till om man undra något, var trevliga mot en.
Alla ledare har varit snälla och tagit hand om oss väl! Man har kunnat prata om allt mellan
himmel och jord.
Sångcoacherna var otroligt bra, och har hjälpt mig att bli mycket bättre och varit trevliga och
peppat bra.
Jag tyckte att ledarna var jättetrevliga snälla och hjälpte till om man behövde det.
De hjälpte en ofta och det fanns alltid någon som man kunde prata med.
Ledarna var tillmötesgående, roliga och tog väl hand om alla.
Väldigt trevliga, roliga, pratsamma, hjälper verkligen till om det behövs. Om man behöver prata
finns dom verkligen där alltid! Om det blir ”bråk/tjafs” så tar ni snabbt tag i det på ett bra sätt. Ni
är bästa som finns!
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Vad var bra eller mindre bra med maten?

-

Jag tycker maten har varit bra!

-

Allting var supergott!

Maten va TOPPEN!
Det har vart bra och god mat, väldigt bra rätter och variation.
Allt var bra!
Den smakade bra!
Det har varit varierad mat hela tiden och dessutom god mat! Grönsaker och god dricka har
funnits vilket uppskattas.
Det är svårt att förklara, det finns någonting för alla.
Maten var jättegod.
Den var god och man kunde välja mellan saft och vatten :)
Bra mat, väl tillagad och mycket bra mat för ungdomar (mycket som många gillar).
De va bra variation!
Väldigt bra personal och service från kökets sida, väldigt trevliga personer!
Älskade maten!
Jag tyckte att den var sjukt god!
Jag tycker att det var gott men en dag så var det väldigt starkt.
Matpersonalen var super! Och maten var god!
Det fanns alltid grönsaker till maten och alternativ på saker att dricka.
Det har vart varierad mat och dessutom god mat!

