
14 svar

Godkänner svar

Tycker du att syftet med kursen har uppfyllts?

13 svar

Lokalens utformning ( 5 = bra, 1 = inte alls bra)

14 svar

Tekniken har fungerat ( 5 = bra, 1 = inte alls bra)

14 svar

Studietempot har varit

14 svar

Det har varit lagom antal träffar

13 svar

Arbetet i cirkeln har fungerat

13 svar

Vad är ditt omdöme om cirkelledaren?

13 svar

Cirkelns innehåll motsvarade mina förväntningar

13 svar

Vad har varit viktigast i kursen för Dig?

12 svar

Vilka områden har du saknat?

7 svar

Har du synpunkter är vi tacksamma för att du delar dem här:

6 svar

Se till att de tekniska förutsättningarna blir bättre så det blir lättare att se de olika operastyckena.

Gick inte att mörklägga så vi  
Kunde se det som visades.

Dåliga högtalare o starkt ljus fr solsken gjorde det svårt ibland

För få sammankomster

Jo, lokalen är bra, men det borde gå att mörklägga när det visas via projekltor! Kanske tips på operaresor,
eller åka tillsammans...

Svårt att se filmer pga att mörkläggningen av lokalen inte fungerat.

Övriga kommentarer

4 svar

mycket bra kurs

Svårt att få mörkt i lokalen för bildvisning

Dick Andreasson är en alldeles förträfflig handledare, med glimten i ögat, och stor kunskap!

Hoppas på mörkläggningsgardiner.

Lysande

Mycket bra.

Kunnig

Mycket kunnig och förberedd.

fantastiskt

Bra

Bra o trevlig

Alldeles utmärkt!

mycket bra och kunnig

Bredden

Lärt mig en del om olika operastycken.

Lyssna till vacker musik

få mer inblick i opera och dess kompositörer

Höra om olika kompositörer

Orientering om opera

Både valet av musik och introduktionen till alla delar

lära mig om opera, terminologin osv

Att få en inblick i operans värld

Sammanfattning Fråga Enskilda svar

Ja
Inte alls
Delvis

100%

0 1 2 3 4 5 6

5

4

3

2

1

4 (28,6 %)4 (28,6 %)4 (28,6 %)

6 (42,9 %)6 (42,9 %)6 (42,9 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

5
4
3
2
1

14,3%

50%

35,7%

5 För högt
4
3 Lagom
2
1 För lågt

14,3%

85,7%

5 Håller helt med
4
3
2
1 Håller inte alls med7,7%

23,1%

53,8%

5 Mycket bra
4
3
2
1 Inte så bra7,7%

92,3%

5 Helt och hållet
4
3
2
1 Inte alls

30,8%

69,2%

Eg fler träffar
Inga

Inget
Kanske en del repetition av förra kursen, lite…

inga
0

1

2

3

1 (14,3 %)

3 (42,9 %)

1 (14,3 %) 1 (14,3 %) 1 (14,3 %)
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