Projektrapport
Mitt sommarprojekt
Projektetsnamn: Not Another Princess Movie
Genomförare: Zarah Virtanen Windh
Hur gick det beskriv vad du/ni gjorde och hur!
Det gick ganska bra tycker jag. Jag jobbade varje dag, så mycket som man skulle. Dock blev inte mitt
mål uppfyllt. Målet var att få allting färdigt så jag kan fota och filma allting. Det är inte riktigt klart,
men jag är mil framåt från när jag började de här två veckorna. Mestadels har jag sytt kläder till mina
modeller. Jag har haft några modeller hemma hos mig. Jag har letat reda på kläder, skor och annat
som behövs.
Blev det som du/ni tänkte? Nådde du/ni målen?
Det har blivit som jag tänkt mig, det som har kommit ihop sig. Jag är väldigt nöjd hittills. Jag nådde
inte riktigt målet, men eftersom det är svårt att tidsbestämma det jag gör så är jag ändå nöjd.
Hur lyckades du/ni engagera målgrupperna (ungdomar och andra på er ort)?
Jag har fått modeller att ställa upp på provningar, annars så har det inte varit så mycket annat. Det
kommer ju bli mer när jag väl har kommit igång med fotograferingar, filminspelning och sådant.
Är det något du/ni tyckt varit svårt i projektet?
Det har varit svårt att hitta en del saker till exempel en polotröja. De är inte i moderiktiga och det är
fel årstid för de butiker som nu skulle kunna sälja. Det är en del av det som gör att jag inte är klar. Jag
har inte så mycket jag kan göra hemifrån klart. Det har varit lite svårt att få till vissa klänningar också
men det har inte varit så stora grejer. Det var ganska svårt att skriva en projektrapport.
Vad har du/ni lärt er?
Jag har större uppfattning om hur stort mitt projekt är egentligen och lite bättre tidsuppfattning.
Vad skulle du/ni göra annorlunda om du/ni gjorde det igen?
Planera lite mer kanske. Försöka se till att man har allting klart för sig, inte bara det ska jag göra under
de två dagarna, utan den klänningen syr jag först och sen den och så vidare. dock tror jag att det
skulle bli lite tråkigt för att jag byter ganska ofta klänning för att inte bli uttråkad.
Andra som vill göra något liknande – vem kan de kontakta?
Leader Bergslagen

