Sagt om UKM.
”Det är helt underbart och man blir en bättre och lyckligare person efteråt. UKM är någon som alla
borde få vara med om. Det är verkligen något som är värt att vänta nästan ett år för att få vara med
igen!”
”Är man blyg som jag så är det en fantastisk chans att få visa vad man kan! Man träffar folk med
samma intressen samtidigt som man får göra det man älskar!”
”Jag tycker absolut att man ska vara med i UKM om man får chansen. Oavsett om man är där som
deltagare, funkis eller något annat så träffar man alltid nya härliga människor och får uppleva riktigt
roliga dagar.”
”UKM är en plats för kärlek, uppskattning och mångfald. Jag går alltid därifrån med ett leende på
läpparna och nya bekantskaper.”
”UKM är en stor möjlighet för ungdomar att kunna visa sina egna konstnärliga sidor och för att ge och
ta inspiration från varandra. Man får pröva på nya saker och möta andra kreativa människor. Jag har
fått många nya vänner genom UKM under de åren jag deltagit. Och därför tycker jag absolut att man
ska testa att vara med!”
”UKM är en buffé av skojigheter <3”
”Det var en oförglömlig upplevelse, mitt hjärta bultar varje gång jag tänker på hur bra jag hade under
festivalen. Man får träffa ungdomar som är otrolig duktiga. Som konstnär blir man inspirerad och
berikad. Man vill bara ha mer! Framtiden ser ljus ut när man ser den genom konstnärliga människor.”
”UKM har öppnat en helt ny värld för mig - Genom UKM har jag fått många av mina vänner, gruppen
som arrangerar har genom åren blivit som en familj för mig. UKM har gett mig chansen att visa upp
mig som fotograf, som lett till andra utställningar och till och med jobb! UKM är för dig som vill ha kul
och utvecklas med andra, hur corny det än låter!”
”Jag tycker att UKM är något man inte kan göra annat än att delta i. Dels så får man finslipa sitt
framträdande, man träffar så sjukt mycket sköna typer och man får en upplevelse för livet. Sen har
man olika saker och upplevelser att berätta om varje gång, om saker man gjort, folk man mött och
framför allt hur AWESOME DET ÄR. Jag har vart med 4 år i rad, och det går nog inte tröttna på.”
”UKM var en av dom bästa upplevelser jag någonsin haft och jag rekommenderar starkt att du ska
vara med, man träffar många nya vänner med samma intressen. Jag fick upplevelser jag inte skulle
vilja byta mot något annat. UKM är något du inte vill missa!”
”Oj, va med, det äger!”
”På UKM blir man sedd. Alla är lika mycket värda och man får grymt bra respons på det man gör. Man
utvecklas otroligt mycket och blir inspirerad.”
”Det är en väldigt häftig upplevelse! Liknande evenemang får man leta efter. Man blir så inspirerad
och träffar nytt folk som man annars aldrig skulle träffat. Skitkul!”
”UKM handlar inte bara om att visa vad du kan utan att lära sig och lära känna nytt folk. UKM är
underbart!”

