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Verslag van EHBO
Er zijn nu ongeveer 20 mensen 
langsgekomen. Maar wel het 
meeste kleine wondjes en ook 
een paar keer voor een teek. 
Ze wisselen 2x per dag met 
8 mensen van plaats.

Vragen aan Erik
Hij heeft samen met ellen een 
art to take car. Dat is een soort 
Snackkraam. Het is eten voor 
aan de muur. Ze maken deze 
kunst met linolium en keuken-
gerei. Het is niet voor je mond 
maar voor je ogen. (Janne en 
Paola: “Ik vond dit echt heel 
leuk! Ik had nog nooit van dit 
soort kunst gehoord: eten voor 
je ogen, dat weten we nu omdat 
we gingen interviewen!”)
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neuzen

Van onze razende reporters

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. 

Verslag door Lotte:

Hallo, mijn 
naam is Lotte
Ik ben 7 jaar. Ik hou veel van 
muziek daar word ik rustig van. Ik 
vind buitenspelen heel leuk. Het 
festival is heel leuk, ik heb met de 
krokodillen gespeeld. De pizza 
was heel vies, maar de pannekoek 
heel lekker! Zondag gaat papa hier 
gitaar spelen en dan kom ik hier 
weer. We hebben veel leuke 
dingen gedaan. Tot zondag!

Groetjes, Lotte

Interviews door Lotte:
Vragen aan Agnes:
L: Vind u het leuk hier?
Ze is hier voor de 1e keer
L: Vind u het bos leuk?
A: Ik ben graag in het bos, en hou 
van water en dieren.
Agnes heeft een caravan in het bos!
L: Heeft u kinderen?
A: Ja twee.
Agnes heeft nog een tip: www.
natuurlijkheden.nl

Vragen aan Ina:
L: Waarvan hou je heel erg?
I: Mijn kinderen.
L: Wat is je lievelingsinstrument?
I: Gitaar.
L: Wat voor werk doe je?
I: Ik werk in de gehandicaptenzorg
L: Wat vind je leuk op het festival?
I: Alles is heel leuk, de vrijheid, de 
muziek, het eten.

Verslag door Jarno en Jesse
We waren eerst naar de trollen gegaan en we vroegen “Waarom zijn jullie 
groen?” En ze zeiden: “Omdat pappie en mammie ook groen zijn”
Toen zijn we bij de prinses geweest en toen hadden we gevraagd: “Heeft u al 
een prins? En toen zei ze dat ze nog een kikker zocht. Daarna gingen we naar 
het kantoor, en Jarno vroeg: “Waarom zit je op het kantoor en doe je niks?” En 
hij zei:” Ik ben aan het wachten op een telefoontje want ik heb niks te doen?” 
Toen vroegen we wat hij vanochtend had gegeten en toen zei hij bruin brood 
met kaas. Toen gingen we naar de snoepverkoper en vroegen we “Waarom 
verkoopt u snoep?” En hij antwoordde: “Om geld te verdienen, en omdat het 
aan kinderen wordt verkocht.” Als laatste gingen we naar Karbonkel en dochter 
Paddientje, en we vroegen waarom doen jullie dit? “Omdat je kinderen blij kan 
maken, je hoeft niet altijd geld uit te geven, maar je kunt ook ruilen”. We 
hadden ook gevraagd of je alles kan ruilen, maar je kan niet alles ruilen, het 
moet wel iets voor kinderen zijn
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Verslag van de wiT zand-

berg: “Daar was een  glijbaan 

van zand”. En het was leuk.
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Diepte 
interview 
afgenomen door Guinevere 
en Lydewijn

Hoe heet u?
Sharia

Wat bent u aan het doen?
Geluid en licht

Wat vindt u van Kuna?
Meest chille festifal en vette de 
 gezilligheid

Bent u hier al vaker geweest?
Sinds de tweede keer

Wat vind u van het weer?
Beetje jamer, gister was beter.

Heeft u wel eens gedoken?
Nee

How deep is your love?
Diep

Heeft u wel eens diep in de put 
gezeten?
Vast.

Heeft u al te diep in het glaasje 
gekeken?
Sowiso

Julia

Vragen de Panda
Wat is je lievelingseten?
Bamboe
Vind je het gezellig hier?
Ja

Vragen aan Martin
Hoe oud ben je?
26
Wat doe je hier?
Ik ben theater begeleider
Wat is je lievelingseten?
Frikandel speciaal

Vragen aan de burgemeester 
van Kuna
Hoe oud bent u?
31

Wat is uw lievelingseten?
Andijviestamppot met spekjes
Hoe vind je het om burgemeester te 
zijn?
Fantastisch
Voor de hoeveelste keer ben je hier?
De eerste keer. 
Hij vond het raar om geïnterviewd te 
worden.

Vragen aan Geert
Hij is 55 jaar en hij doet alles wat 
anderen niet doen. Schoonmaken, 
afbreken enzo. 

Hij is hier voor de eerste keer en 
vindt het fantastisch

Verhaaltje 
door Mare (6 jaar)

Op een zonge dag was er iets heel 
bizonders want er waren twee uilen 
en die zaaten op een tak. Het was 
heel biezonder want uilen zijn er 
alleen in het donker.

Verslag 
Door Megan en Guinevere
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Vragen aan Antine: 
Vraag Waarom bent u hier?
A: Niet omdat het moet, maar omdat 
kan!
Vraag: Wat vind u het leukste gebied?
A: Eettent.
Vraag: Waarom?
A:Daar kun je je volproppen.
Vraag: Houd u van zwarte sokken?
A: Ja
Vraag: Wat is het leukste wat je hebt 
gedaan?
A: Eten
Dit is een hoge vraag
Vraag: Springt u wel eens van een 
flatgebouw af?
A: Ja, zo vaak.

Vragen aan Dianne:
Vraag: Waarom bent u hier?
D: Omdat het moet van mijn 

kinderen.
Vraag: Wat is u leukste gebied?
D: Een rode heuvel met paarse stippen.
Vraag: Houd u van gele sokken?
D: Ja! En nee! Ik hou van groene 
klompen.

Vragen aan Kees:
Vraag: Wat is u beroep?
K: Boer.
Vraag: Waar slaapt u het liefst?
K: Tuss’n myn koeien
Vraag: Wat is u favoriete vakantie-
plek?
K: Yn Friesland tuss’n de koeien.
Vraag: Waarom bent u hier?
K: Ik tocht dat hier koeien waren
Vraag: Lust u bananen?
K: Neen alleen melkproducten
Vraag: Hoe oud bent u?
K: Onbeschoft ik ben 58.

Interviews door Alieke

Vragen aan Queen de 
Pompadour
(Clint heeft een scoop, een 
primeurtje!). Dit is het tweede jaar dat 
de queen op Kuna is. Ze komt uit Elfia 
en ze vindd het ontzettend leuk hier.
Primeurtje: ONDER HAAR JURK 
DRAAGT ZE RUBBERLAARZEN!!!!!!

Vragen aan Josbert
Wat moet je allemaal doen?
Zorgen dat alles een beetje goed loopt. 
Zorgen dat mensen drinken krijgen, 
en dat de mensen muntjes betalen en 
nog veel meer.
Word je er moe van?
Half-half. Je wordt wel moe, maar wel 
leuk moe.
Is er nog iets kapot gegaan?
Ja bijna, de koelkast viel bijna om. Ik 
kon hem nog net opvangen. En er 
waren 4 flesjes kapot.

Vragen in de amulet-maak-
kraam
Het hoeveelste jaar is het dat je op 
Kuna staat?
Het tweede jaar. Het is gezellig hier.
Wat deed je vorig jaar?
Vorig jaar hadden we elfenhuisjes 
gemaakt, dit jaar wou ik het anders 
doen. Als een spiraal al lukt, kunnen 
de kinderen er ook nog tekentjes in 
doen.

Vragen aan Eelto Wigarba
Waarom zijn jullie begonnen met 
een hotdogkraam?
Wij vonden dat de hotdogs die verkocht 
werden beter konden, dus vandaar.
Hoeveel jaar staan jullie hier?
Dit is het eerste jaar.
Is het al lang een succes?
Ja, al 5 jaar.

Van onze razende reporter Clint
Queen de Pompadours grote geheim...
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