
Geïnterviewde Durk 
(of is het Dirk)
(door Aram)

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. 

Hoe gaat het met u bij Kuna? 
Heeeeeeeerlijk ik geniet van alle gezel-
ligheid. Er gebeurde wel iets engs... 
Vallende letters... De verdwijning van 
de letter C bij café de Guanoco. Er is 
iets heel spannends gebeurd... voor de 

opening was dit. De letter C viel op de 
kop van Harry de Kuna organisator. 
Hij moest pijlsnel naar de dokter en hij 
loopt nog steeds met ene pleister rond 
op zijn hoofd! Durk heeft gelukkig de 
C weer gerepareerd.

Geinterviewde Tanja
(door Bente Ter Bork)
Werk: School
Leeftijd: 36 jaar
Woond: in Dwingeloo
5 daagen op vakansie
Lievelings eten: piza

Op de foto: Tamar en Bente
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Van onze razende reporters

(door Tamar & Bente)
Wat is jou lievelings eten?
•  Anouk 25 jaar uit Assen: 

Churros
•  Klaas 62 jaar uit Oostwold: 

bami
•  Petra Imdira 39 jaar uit Mepel: 

kip

Het Kuna mystery: 
Vallende letters
Hoe letter C op de kop van Harry viel

Het                 artikelhoofd



Interview Poppa.P
(door Clint)
Wat doe je hier? 
Ik geef kindervoorstellingen
Wat vind je van dit festival? 
Ik vind het een heel leuk festival
en het is de eerste keer hier.
Waar geef je je voorstellingen?
In het bostheater en morgen in het 
maathuis.
Hoeveel dagen geef je voorstel-
lingen?
3 op donderdag  
vrijdag en  
zaterdag.
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Review theater voorstelling 
Poppa.P
(door Jarno)

Hij houd van pizza en patat en dansen. 
Ik bedacht me eens dat het thema heel 
eng was. Toen ging hij een liedje 
vertellen over een spookhuis. Toen 
ging hij een liedje zingen over een 
steekmug. Toen had hij het over afwas 
dat hij niet houd van afwassen. Maar 
hij had nog afwas te doen. Toen had hij 
iets leuks bedacht. Hij had een 
wedstrijd afwassen bedacht. Hij koos 
twee kindjes uit het publiek. Ze 
hadden allebei 30 seconden de tijd. De 
twee namen heten Lilly en Abel. Toen 

waren ze klaar. Abel had twee borden 
en Lilly drie. Toen zei de meneer 
omdat jullie mijn afwas hebben gedaan 
krijgen jullie een diploma. Toen had 
die meneer gezegt dat we het leukste 
gaan doen van de show. We gaan de 
polonaise dansen met een liedje erbij. 
Hoofd, schouders, knie en teen. Toen 
was de show voorbij. Toen kwam ik 
Pippi tegen. Pippi Langkous. Ik vroeg 
toen aan haar.. Wat ga je eigenlijk 
doen? Ik doe een beetje gek en zorg dat 
de kinderen plezier hebben. 

Interview met 

Duke
(door Twan en assistent 
Lyam)

Drie boezemvrienden van 15 jaar 
wilden toch nog graag elkaar inter-
vieuwen. en wilde hun ‘eigen’ tekst 
graag in de kuna krant
 
Hoe heet jij? Duke
Wat voor hobbies heb je?
Mijn hobby’s zijn zwemwedstrijd-
zwemmen en freerunning
Ben je op internet te vinden? 
Ja, youtube kanaal aboneer op Duke 
van Ewijk
Waar woon jij? 
In midden Drenthe, Beilen
Heb je fans? 
Ja, zeker Chris Meth, Kaascous, Bart 
Linden en Freek Vonk
Wat is je passie? 
Youtube kijken Chris meth zijn 
videos kijken like en abonneren.

Van onze razende reporters
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Interview met Gerrie Vos
(door Meike & lisa)

Wat vind u ervan om hier te staan? 
Nou, ik vind het hier heel geweldig!
Hoelang staat u hier al?
Ik sta hier al 5 jaar. Ik doe dingen als 
geluksamuletten, verhalenstokken, 
geldbuideltjes maken.
M. Hoe vindt u het om les te geven 

aan de kinderen om te knutselen?
G: Ik vind het heel leuk om te doen. 
Dat je gewoon dingen kan maken van 
alles wat je bij je hebt. Niks moet 
natuurlijk, maar ik vind het erg leuk 
als je aanschuift...
M & L: Bedankt voor uw tijd! ;-)

Van onze razende reporters


