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IN DE NATUUR

V: Wanneer bent u burgemeester 
geworden?
A: Ik ben om 3 uur burgemeester 
geworden. Dat is 37 minuten geleden.

V: Hoelang werd u al gevraagd?
A: 2 jaar

V: Wordt je er moe van?
A: Nee, niet echt. 

Interview 2
Met Hans de boswachter 24 

jaar boswachter

Hij houdt van de natuur en hij ging 

vaak met zijn opa naar het bos vogels 
bekijken. Zorgen voor het bos. Alle 
bezoekers leren over bos en natuur en 
hij gaat wel eens bomen hakken. Er is 
een bos bij. En als je boswachter wilt 
worden moet je naar de bosbouw-
school.

Interview 3
Met Armado (artiest)

Hij begon op zijn 14e toen hij Nirvana 
op tv zag. Op zijn 18e begonnen met 
zingen. Twee jaar solo (niet bij de 
band). Hij heeft op de Herman Brood 
academie gezeten, alleen solo, maar 
speelde in bands. Hij is voor de eerste 

keer hier, en hij ahd niet gedacht dat 
het zo leuk zou zijn. Volgend jaar wil 
hij graag weer komen.

Waar kunnen we je vinden?

Op Facebook, Je typt in Ámado en 
geeft hem een like.

Interview 4
Met Erik en Alex

De jeugd heeft de toekomst.
4 jaar bezit van snoepkraam op het 
festival.
3 jaar bezit van de snoepkraam.

-Lees verder op de volgende pagina -
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NIEUWS
neuzen

Van onze razende reporters

Van onze razende reporter Clint

De NieuwsNeuzen zijn de razende reporters van Kuna. Tijdens het festival schrijven ze recensies, interviewen ze de bezoekers 

en de artiesten en maken ze illustraties bij het nieuws. De Kuna Courant van donderdag 21 juli is geschreven door Clint, Joël en 

Keimpe, Rosa, Saartje, Tichmara en Silvijn, Jonathan en Tanko, Kyan en Jesse en Quinten.



Jonathan en Tanko
Verslag over 

stokpoppen 

maken

Het is best wel moeilijk om 
te maken, maar het is wel 
leuk! Je neemt een stok, een 
sponsje en een oude sok en 
kralen, voor de rest mag 
je het allemaal wel kiezen. 
En je kan hem een naam 
geven. Jonathan;”Ik vind 
die van mij wel een Bert¨. 
Tanko: “Die van mij heet 
Gerrit” Ik zou het aanraden 
om stokpoppen te maken, 
want het is echt superleuk!

Tichmara en Silvijn

Halo gaat het goed?
Ja
Ha loo gaat het goet?
Gaat het niet goed met u?
Nou, dat valt wel mee.
Halo heb je al tijt
Ja hoor wel goet.

halo halo (eigen commentaar)
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Van onze razende reporters

Rosa interviewt Stijn

Opbouwen moeilijk

Opbouwen en envelopjes 

artiesten schrijven

Slapen groepstent Taribush

Kampvuur

Rosa interviewt Floor 

Nieuwsneuzen leuk

Leuk, schrijven kinderen ook

Leuk schrijven

Waarom goed schrijven heel 

snel kan mensen stukken 

grappig interview nieuws-

gierig.

-Vervolg van de vorige pagina (Clint) -
Interview 5
Met Redbeard van Red beards 

Funck Circus

De band bestaat al 2 jaar. Een soort van 
rock-punk-funk. Met zijn 6en ooit in een 
andere band gespeeld. Rode baard bete-
kent Redbeard. Ze spelen door heel Neder-
land. Ieder jaar hier.

Interview 6
Met Anneke voorzitter van 

Drents Portret

Is opgericht om de potretkunst onder de 
aandacht te brengen. Op zaterdag en 
zondag zijn er portret-battles. Alles heeft 
met portretten te maken. Opgericht in 
november 2015. Er zijn 8 kunstenaars. Ze 
zijn voor de eerste keer hier. Eerste keer 
best wel goed. Doehetzelf portret met hulp.

Saartje (4 jaar)



Quinten interviewt 

zijn papa

Het is warm de meneer heeft een armbantje 
nee nee de hoeveel krampjes heeft ugezien 
alleen nog maar de knipper. 

Ziet u ook bekende dingenn? Ja alleen maar 
bekende dingen allemaal kraampjes allemaal 
leuke gezellige mensen, vrolijke mensen, 
gezellig. Bedankt voor het interview. Zo 
kort? wil je helemaal niks weten?

Kyan en Jesse (labyrinth plattegrond)

Het doolhof 

was heel leuk!
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Joël en Keimpe

•	 De	sfeer
•	 De	zandheuvel
•	 	Dat	het	zo	

heerlijk relaxed 
is

•	 Gezellig
•	 De	sfeer
•	 Minitheater
•	 Doolhof
•	 Plezier

•	 Muziek
•	 Handpop
•	 Relaxte	sfeer
•	 Rust
•	 Veel	te	doen

Wat vinden jullie het leukste hier?


