
2019-09-09 Trollywood Animation Bootcamp - feedback från deltagare

https://docs.google.com/forms/d/1Pgi8o3pcS2GnErtoJQJ70OUrklWcq4icKYSkO71Nkh8/viewanalytics 1/7

Trollywood Animation Bootcamp -
feedback från deltagare
9 responses

Hur troligt är det att du skulle rekommendera Trollywood
Animation Bootcamp till en vän eller kollega?
9 responses

Vad är ditt generella intryck av Trollywood Animation Bootcamp?
9 responses
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Vad tyckte du om på Trollywood Animation Bootcamp?
9 responses

Nätverkandet, seminarierna

Mycket varierat innehåll på föreläsningar.

Mängden deltagare, många chanser att nätverka.

Tyckte det var bra bredd på föreläsarna.

Roligt

De delar som handlade om produktion och �nansiering, det som är svårt att lära sig själv

Att det var en så liten grupp och att det chans till att ställa många frågor

Jag tyckte om föredragen och presentationerna.

The bootcamp was a great success with wonderful presentations and insights.

Vad tyckte du inte om på Trollywood Animation Bootcamp
9 responses

Inget särskilt

För lite praktiskt arbete med egna projekt.

Alldeles för stort fokus på den tekniska sidan/pengar och nästan ingenting på det konstnärliga, alla
känslor bakom �lmerna, hur man kan berätta om abstrakta känslor med hjälp av animation osv. Tyckte
även det var synd att det var så inriktat på 3D-animation när det snabbt blev tydligt att majoriteten i
gruppen inte sysslar med 3D. Det hade varit �nt att ha mer traditionell animation inblandat i schemat.

Att det inte var så mycket fokus på de individuella projekten.

Inte mycket

Vissa föreläsningar (Typ Eric Shaws) kändes för korta, och vissa kändes för långa. Det egna arbetet
kändes väldigt löst

Det hade varit intressant att höra med om deltagarnas projekt och även ha mer tid till till att fråga
speci�ka saker kring projekten

Jag saknade att vi deltagare inte hade inplanerade presentationer av våra projekt.

A chance to discuss or workshop projects that participants are working on.
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Hur användbart är det du �ck lära dig på Trollywood Animation
Bootcamp?
9 responses

Vad är det enskilt mest värdefulla du �ck lära dig på Trollywood
Animation Bootcamp?
9 responses

Budgetera mitt projekt

Budgetering, dock hade vi kunnat ägna mer tid åt detta troligtvis.

Mycket av det som togs upp kring ansökningar, budgetering och �nansiering var saker som jag redan
hade koll på. Men det är ju superviktigt att kunna och hade jag varit helt grön så hade det varit
supernyttigt, så absolut inget fel där. Jag �ck dock en hel del bra tips för att strukturera en
projektbeskrivning.

Att inte ge upp drömmen.

Hur marknaden för animation ser ut i Sverige - inte så mycket hur man �nansierar utan vad som blir
�nansierat.

Produktion/�nansiering

Att träffa och få Insikt i hur andra jobbar och ser på branchen. Vilken budget som faktiskt är rimlig.

Vet ej

The story development and script writing presentations
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Vilka var de två mest avgörande orsakerna för dig att delta i
Trollywood Animation Bootcamp?
9 responses

Vad tyckte du om längden på Trollywood Animation Bootcamp?
9 responses

Hur vill du gradera följande inslag i Trollywood Animation
Bootcamp på en skala 1-4, där 1 är dåligt och 4 är mycket bra?
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Här får du gärna skriva kommentarer till ovanstående fråga
7 responses

Det var synd att Erics och Jannes presentationer överlappade varandra. Janne verkade ha svårt att
komma på vad han skulle prata om efter att Eric hade haft sitt seminarium.

Det mesta var generellt väldigt bra, bara att en del föreläsningar blev lite korta. Avramova var väldigt bra,
men det handlade mer om hennes alternativa arbetssätt än om animationstekniker.

Som jag skrev tidigare vore bra med mer enskild handledning.

Det blev inte mycket tid till eget arbete det gjorde ingenting. jag tror en egen session med en av
handledarna hade räckt (som är med i planeringen) förutsatt att man har en animatic eller storyboard och
manus.

Anledningen till att den sista punkten �ck en 2a var pga att det inte blev mycket tid över till detta. Därför
hade jag uppskattat om det antingen var något mer uppstyrt eller att man arbetade enskilt senare. Då alla
var på så olika platser i sitt projekt. Men det var ändå helt okej!

Vi hade tyvärr inget eget arbete under handledning av föreläsarn.

All the presentations where excellent. It was great to be able to have such close access to these highly
accomplished professionals.

Vad skulle du velat lära dig mer om på Trollywood Animation
Bootcamp?
9 responses

Manusutveckling kort�lm, rekrytering

fördjupning i att faktiskt pitcha och ytterligare fördjupning i olika �nansieringsmodeller för mindre projekt.
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Jag hade velat höra mer personliga berättelser och hur man kan använda animation för att berätta
personligt. Jag hade även velat ha ett fokus på animerad dokumentär

Veta mer om hur �lminstitutet jobbar och förhåller sig till det vi försöker göra.

Vad man inte kan göra för �lmer i Sverige eller saker man bör undvika det va lärorikt att ta del av
animatörers misstag eller saker som inte ”�ög” också vad man kunde göra för att göra sitt arbete
snabbare

Manusförfattande, att regissera animationsteam osv

Ännu mer om olika stöd och andra sätt att �nansiera. Även mer om de andra deltagarnas projekt

Jag hade gärna haft eget arbete under handledning av föreläsarna

Finance, for example the structure of SFI and other potential funding providers, as well as tax
implications.

Finns det något annat du skulle vilja dela med dig av när det gäller
Trollywood Animation Bootcamp?
7 responses

Ett bra tight evenemang.

Bra med ordnad mat. Det gjorde att vi orkade med dagarna. Boendet var lyxigt. Och deltagandet på
festivalen var en uppskattad bonus.

När jag skriver denna feedback så gör jag det med erfarenhet från en hel del talangprogram och då jämför
man alltid lite, medvetet eller ej. Av mina favorittalangprogram så kan jag säga att det de�nitivt varit
större fokus på det personliga, snarare än det tekniska. Vad som varit �nt med alla är hur mycket tid man
får för att knyta kontakter och lära sig om andra �lmskapares processer. Jag tror Animation Bootcamp
kan bli hur grymt som helst i framtiden. Svensk animation behöver ju verkligen all push den kan få, och
där har ju Trollywood Animation Festival och Bootcampen en jätteviktig roll! Sen kan det ju vara så att jag
är helt ensam i min kritik och att dom �esta tyckte det var jättebra, då får ni ju gå på det som är mest
populärt! Men i varje grupp så kommer det �nnas minst en sån som jag, tror jag. Så det kan vara värt att
tänka på.

Tyckte att det var en väldigt trevlig och givande upplevelse.

Tack

Jättekul! Väldig �n stämning. Även festivalen efteråt kändes så gemytlig och trevlig samt lärorik! Kommer
gärna tillbaka! P.S Jag �ck stöd från SFI på min ansökan om en teaser, som jag arbetade med under
bootcampen :)

It would be nice to have had some project/story workshop time. A chance to discuss projects being
developed by the participants. Possibly also have a networking element where participants could state on
the application that they are interested or need to meet animators, concept artists, producers and speci�c
introductions could be me made at the bootcamp.
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Namn (om ni vill.......)
3 responses

Stefan E

Amelie bjurenhed

Mal
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