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Reporters Juliette en Mirthe

Interviewen 
 Bonnie v.d, Velde  
en Tikikoi

Geïnterviewde EHBO´rs
Is het lustig? Nee.
Komen hier vaak mensen? Regelmatig.
Moet je een speciaal Hesje dragen? Ja.
Hebben jullie veel spulletjes? heel veel.
Zijn er hier ook andere EHBO´rs? ja.
Wie heeft het kruisteken bedacht? dat 
weten ze niet.
Slapen jullie hier ook? Nee, gewoon 
thuis.

Geïnterviewde Boswachter
Wat doet u? BosBescherming
Wat hebt u allemaal gezien? Das en 
konijnen
Hoeveel bossen zijn erin Nederland? 

3000 Voetbalvelden.
Wat doet Hier? blote voetenpad
Bent je er elk jaar? ja
Heeft u een geweer?
Heeft u veel mensen ontmoet? ja
Zagen veel mensen bomen? Vroeger 
wel ja
Zijn er heel veel opgezette dieren? niet 
heel veel.
Moeten Boswachters Harde schoenen 
aan? Ja

Geïnterviewde ijsmakers
Vind u ijs zelf lekker? ja
Welke smaak ijs je favoriet? Griekse 
yoghurt

Vinden jullie deze plek fijn? Beetje
Zijn jullie hier ieder jaar? Ja
Krijgen jullie veel klanten? Ja
Vinden jullie elkaar aardig? Ja.
Vinden jullie het leuk om hier te 
staan? Ja
Zijn jullie hier alle dagen op het feest? 
Ja
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Van onze razende reporters

De NieuwsNeuzen zijn de razende reporters van Kuna. Tijdens het festival schrijven ze recensies, inter-
viewen ze de bezoekers en de artiesten en maken ze illustraties bij het nieuws. 

Bonnie vd Velde
Hoe vind u het hier?
Ik vind het hier ontzet-
tend leuk
Wat doet u hier voor 
workshop? Eigenwijze 
potloden maken
Wilt u nog wat zeggen?
Ik vind het belangrijk dat 
je leeft op jou eigen wijze.

Tikoi
Hoe vindt u het hier? 
Fantastisch leuk en onge-
dwongen
Wat doe je voor work-
shop? Ik maak dubbele 
opmaakfoto’s, dan 
kunnen mensen één 
worden met de natuur.
Heeft u al gasten gehad 
hier? Nee

Reporters Myrthe Anneleen Ronja
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Imre interviewt Petra
Petra bezoeker uit Leeu-

warden.

Vind u het leuk? 

Ja, ben benieuwd wat er 

komt.

In de baarmoeder met 

Chrisan en Yvonne
Workshopverhalen vertellen 

en het heet de dromen-

vanger, verhaal met fluit, 

muziek gespeeld door 

Yvonne.

Imre interviewt Kim
Kim komt al zes jaar op 

Kuna

IJsverkoop: niet zoveel.

Verkoopt al drie jaar ijs.

Smaken: yoghurt, 

bosvruchten, smurf, cookies, 

strachiatella, strawberry, 

cheese, cake, vanille, meloen, 

aardbei, citroen, hazelnoot, 

chocola, griekse yoghurt met 

honing.

Interview 4
Food Brothers - André de 
Voogd
Bent u al vaker geïnterviewd? 
Ja, door jou!
Vind u het leuk om geïnterviewd te worden?
Ja, door jullie wel!
Is het waar dat u de beste hotdogs maakt?
Ja, geen woord van gelogen.
Al drie jaar op Kuna. Ze komen 
volgend jaar weer.
Wat is het echt van Hotdog?
Dat weet niemand.

Interview 5
Met Wouter van Ho Pietsa
Doet u dit al lang?
Tien jaar.
Heeft u veel klanten? 
Nu nog 
niet...
Hoeveel 
kost 1 
pietsa
1 munt 
en vier 
tari’s

Interview 1
Met de Vogelman
Hoe vindt u het vandaag?
Heel gezellig want je kunt doen wat je 
wilt. Je kan gek en raar doen maar je 
kan ook op een bankje gaan liggen 
slapen.
Wat vindt u het leukst?
Het krantje van de vrije vogels 
natuurlijk, kijk maar naar de vogel op 
mijn hoofd. Daar kun je zelf een vogel 
maken.
Bent u al eens eerder geweest?
Ja vorig jaar als bezoeker en toen 
vond ik het ook heel leuk. Meneer de 
Vogelman vertelde ook nog dat de 
vogel chocolade eitjes op zijn hoofd 
gelegd had. Eitjes.... maar dat 
geloofde ik niet.

Interview 2
Met Urja van Tongern
Wat doe jij hier op KUNA?
Ik help hier de Nieuwsneuzen met de 
krant uittypen enz. En ik heb ge holpen 
met opbouwen in het createam.
Ben je hier eerder geweest? 
Ik ben hier voor het eerst. En vind het 
leuk met de wijze Nieuwsneuzen.

Interview 3
Met Ellen van Putten / art to 
take
Wat doe jij hier?
Dit is een reizende linoleumdrukkerij. 
Ik maak art snoer, dat heet ook wel 
‘kunst uit vuurtje’.
Hoelang sta je hier?
Elke dag, dus vier dagen.
Wat voor soort art maak je dan?
Hamburger, patat, bitterballen, vogels 
en geiten.
Wat kan je hier dan doen?
Kinderworkshops, zoals bordje vol 
stempelen.

Van onze razende 
reporter Quinten



Imre & Clint
Hoe heet jullie tent? 
Doerga van 
Roland.
Hoe lang doet u dit 
al? 5 jaar
Stopt voorlopig 
niet!
 
Met Dolly

Wat voor workshop is 
het? Het is samen tekenen en 
schilderen.
Doet u dit al lang? Dit is de eerste keer 
op Kuna

Met Ellen Charley
Waar worden churos van gemaakt?
Deeg. Het is een Spaans ontbijt.
Doen jullie dit al lang? 5 jaar.
Staat u vak ergens? Minimaal elk 
weekend.
Bent u al vaker geïnterviewd? Ja zelfs in 
de krant.
Verkoopt u ook drinken? Nee
Hoe vond u het?
Spannend en leuk met hele lekkere 
huisgemaakte saus Dolce de Leche.

Met Stan v.d.Weide
Bedrijf Australian Food Shop The 
Kooka Purra
Komen jullie hier al lang? 2 jaar.

Krijgen jullie veel klanten?
Vast wel. Stan heeft er vertrouwen in.
Wanneer zijn jullie begonnen? Juni 2016.

Met Erik
Bedrijf Flamingo bar
Doet u dit al lang? 5 jaar.
Wanneer zijn jullie begonnen? 7 jaar 
laatste 5 jaar met deze bar. Blijven er 
héél KUNA

Met band Knight Susan
Waarom naam? Knait soezen klinkt als 
...
Doen jullie dit al lang? Jaar of 6.
Blijven jullie nog lang doorgaan? Ja.

Met Bonnie
Bedrijf Hartenwijzer
Wat is je workshop? Eigen wijze 
potloden.
Waar overnachten jullie? Camping de 
maisterhof.

Met Hanneke
Werkt bij EHBO
Doet u dit al lang? Ja 24 jaar.
Vind u het leuk werk? Ja zeker
Heeft u vak een EHBO pet op? Ja met 
veel zon
Kan je zo´n pet ook ergens kopen? Ja bij 
oranje kruis.
Wanneer ben je begonnen? 1993
Hoe vind u het hier? Leuk
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Roos en Nynke 
Interview met mama 
(Inge Wiekema)

Vindt jij dit leuk? 
Ja.
Wat vond je het leukst? 
Dat de pizza Bakker vorige wek ook 
op vogelpop
Vindt je muziek leuk? 
Ja maar wel Hard
Vind je de popcorn lekker?
 Ja lekker zoet.

Huub (7 jaar)
Het was moeilijk om op het koor te 
lopen, maar ook makkelijk.
Ik heb de boswachter verslaan met 
aan het touwhangn. Dat was echt 
leuk en heel zwaar. Mijn tijd was 1.11

Tekening 
van Sidney


