
Ingelast 
nieuwsbericht
(door Boele)
Er er komt een meteoriet aan in 
China. De ruimtevaartschepen 
gaan vuurballen schieten op de 
meteoriet en zo gaan ze door 
totdat het piepkleine steentjes 
zijn, dus die kunnen geen kwaad.

De hele wereld hoopt dat het niet 
te laat is. We willen ECHT niet dat 
er een land afgaat van de wereld. 
Als het is gelukt is de kans groot 
dat het van die kleine steentjes 
gaat regenen. Ze zijn heel scherp, 
dus de  mensen moeten echt naar 
binnen. Dat geldt ook voor de 
landen die grenzen aan China 
zoals  Mongolië, Japan en Rusland. 
Want die kleine steentjes gaan alle 
kanten op.

Supervrouw KT (door Perre)
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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. 
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Vragen aan Supervrouw KT
Ze woont in Supergroningen. Dat is 500.000 cm van hier. Ze zei dat ze een super-
cape uit de toverwinkel had en dat ze de broek van een tovenaar had. Haar shirt 
kwam van een winkel. Ze is supervrouw omdat ze op vier vingers kan fluiten, 
goed kan kwijlen, rennende doelpaal kan spelen en vliegen en nog veel meer.

Interview 
door Job 
Verslag van het circus de 
show 
De doen de hoepeldans, de jojo 
en ze schminken veel.

Bij de boswachters
Ze zetten bakken in de grond en 
die vullen ze met houtsnippers, 
zand, water en andere dingen. 
En dan maken ze palen langs de 
bakken en spannen touwen 
ertussen. Dan mogen mensen 
met blote voeten langs het touw 
lopen.



Van onze 
razende 
reporters 

Interview door Boele

Een 35 jarige vrouw die 
door het bos wandelt
Wat doet u?
Wandelen
Ik werk bij een stichting voor hulp-
behoevende mensen.

Een wc-wacht
Mag ik een vraagje stellen?
Ja hoor

Waarom zijn de wc’s dicht?
Omdat er heel weinig water is, we 
gaan een nieuwe buis aaansluiten, 
en dan doen de wc’s het weer. En 
die andere buis gaat er uit.

Interview door Perre
Vragen aan Schuipschuit en 
Heilbot
Schuipschuit zegt dat ie pangwans 
bij zich heeft, maar het zijn 
pinguins. 

Hij heeft blauwe ogen, en is hij is 
hier gisteren gekomen. 

Hij drinkt veel bier en hij moest 
naar huis. 

Hij heeft scheuren in zijn broek en 
toen hij naar huis moest liep hij 
over de tafels. En hij zei dat het 
gezellig was.
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Interview door Sem
Vragen aan de pizzabakker
Hoeveel klanten heeft u tot twee 
uur gehad?
We hebben 10 tot 15 klanten gehad

Waarom heeft u dit bedacht?
Om mensen te laten ervaren hoe het is 
om met zo’n kleine oven om te gaan

Mogen grote mensen ook pizza 
maken?
Ja dat mag, want iedereen mag pizza 
maken

Welke ingrediënten gaan snel op?
De kaas en worst gaan snel op

Hoe komt u aan de kleine ovens?
Anna Selderijk heeft ze gemaakt.

Vragen aan een jonge gast
Vindt u het hier leuk?
Ja

Waarom?
Omdat je hier veel kan doen

Bent u hier eerder geweest?
Ja gisteren

Komt u hier terug?
Weet ik niet, maar ik hoop van wel!

Wat heeft u hier gedaan?
Een tatoo laten zetten

Een pizza gebakken
Een pen gemaakt en een brood 
gebakken.
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Interview door Jefta
Iemand van de EHBO
Hoe heet je?
Wilfred
Hoe oud bent u?
30
Waarom bent u hier?
Om mensen te helpen
Waarom heb je deze baan gekozen?
Om mensen te helpen
Heb je al iemand kunnen helpen?
Ja, al een heleboel
(Er zat iemand met een bloedneus en 
iemand met een bebloede arm, en ze keken 
verdrietig en hadden pijn. Ze werden 
gelukkig geholpen door collega’s van 
Wilfred. Tijden het interview hielp Wilfred 
zelf iemand met een middeltje tegen 
muggen).
Wat betekent EHBO?
Eerste hulp bij ongelukken
Wat moet je doen om dit werk te 
mogen doen?
Een diploma halen
Wat vindt u van dit festival?
Gezellig

Brent de soort van acrobaat
Hoe oud bent u?
25
Waarom bent u hier?
Om kinderen dingen te leren.
Wat vindt u van het festival?
Heel erg leuk!

Doet u dit (touwlopen) ook in het 
dagelijks leven?
Ja, maar ik doe het niet als werk.
Wat is de moeilijkste truc?
De budha (dat is hurkend met ogen 
dicht alsof je aan het bidden bent op 
het touw, red.)

Berton (van RTV Drenthe)
Hoe oud bent u?
42
Wat vindt u van dit festival?
Leuk
Waarom bent u hier?
Om het Kunafestival te filmen, een 
korte reportage.
Wat is het leukste wat u ooit heeft 
gefilmd?
(Hij heeft zo’n beetje een half uur zitten 
nadenken over wat hij moest zeggen, en 
werd helemaal verlegen, hij wist niet wat 
hij moest zeggen)( de omstanders moesten 
er om grinnikken). Uiteindelijk zei hij:” 
Dat was een keer dat ik gefilmd had in 
Groningen waar net een aard beving 
was geweest. Toen gingen mensen 
praten met de minister”
Wat wil je nog filmen?
Na weer lang nagedacht te hebben, en meer 
gegrinnik van omstanders zei hij:
“Samen met jou, een interview met de 
koning en koningin hier op het 
festival”. Maandag is de reportage op 
RTV Drenthe te zien



Interview door Jill
Verslag van Anne Rozie van 
Freaky pieces

Hoe maak je de beeldjes?
We vinden de beeldjes op  expedi tei, en 
dan zijn ze vaak kapot of beschadigd, 
en dan nemene we ze mee naar Neder-
land in de koffer en dan gaan we ze 
maken. We kleuren ze in met magische 
stiften.

Wat zijn dan die magische stiften?
Dat is heel geheim. Ze zitten in een 
geheime koffer met een waarschu-
wingssticker. Als de monsters gekleurd 
zijn, is er nog een heel belangrijk 
onderdeel: Dat is de Freaky pieces staf. 
Daarmee komen de ‘snachts tot leven, 
dus maak je eigen Freakypieces 
monster ‘snachts niet wakker! Er zijn 
al 260.000 Freaky pieces over de hele 
wereld, en ze spreken de FreKy pieces 
taal. Zo als Freakyduits en Freaky-
pans… Ik moet de perstijd afsluiten, 
want anders breek ik de Freaky 
monsters regels. Uw verslaggever 
kreeg een Freaky monster mee om 
voor te zorgen. (Zie foto)
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Vragen aan Antine de 
wc-vrouwen (de ene was een 
nepvrouw)
Waarom staan jullie bij de wc?
Om er voor te zorgen dat mensen 
hun handen wassen
Dus eigenlijk zijn jullie een beetje 
de wc-bewakers?
Ja, dat is een goeie naam.
Vinden jullie het wel leuk om bij de 
wc te staan?
Ja, het is aan ons gevraagd, en we 
vinden het leuk dat iedereen ons kan 
zien (ze hadden een hele bijzondere 
outfit aan red.) Ze wilden heel graag 
beroemd worden, dus ze vonden het 
heel leuk om geïnterviewd te worden.

Interview met clown Belleke
Wat vindt u zo leuk aan clown zijn?
“Nou kijk, heel veel mensen denken 
dat ik volwassen ben, maar eigenlijk 
voel ik me nog heel erg kind, en dat 
vind ik leuk aan clown zijn, dat je je 
nog helemaal mag gedragen als 
kind.”
Weet u waarom u een rode neus 
heeft?
“Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik 
denk dat het grappig staat, en omdat 
het een mooie kleur is.”
Zijn clowns altijd, blij, vrolijk en 
grappig?
“Nou nee, kinderen zijn soms ook 
boos of verdrietig, dus ik ook.”

Interview door Sofie en Lotus

Verslag 
door Zoë
Zoë vindt het knutselbos het aller-
leukst van Kuna. Daar wil ze elke 
dag heen. Vandaag heeft ze een 
knutselboekje gemaakt. Toen ging 
ze allemaal dingen opplakken; 
mooie stickers. Het was leuk om 
te doen, en vooral de twee glitter-
sterren zijn heel mooi geworden.



Interview door Karin
Hoe vinden jullie het festival?
Leuk, erg leuk, mooi weer, zweer, 
blije mensen, relax, mooi, mensen, 
mooi voor de kinderen, bos, open en 
overdekt, niet te duur.

Wat vind je van de activiteiten?
leuk, ruimte, bos, sfeer, lekker eten 
en drinken, labirinten.

Interview door Emma 
en Mirza
Vragen aan een actrice van 
het toneelgroep ‘Stop’
Wat gaan jullie hier opvoeren?
“Grappige Drentse stukjes”. Mensen 
die Drents zijn, gingen andere 
dialecten na doen. Zoals bijvoorbeeld 
Amsterdams.
Hoe zijn jullie hier gekomen?
“We zijn gevraagd”

Vragen aan een bezoeker
Deze meneer heeft vier uur gereisd 
om dit festival te kunnen vieren. Hij 
vind het erg leuk om hier te zijn. Hij 
vond alles hier leuk, maar het leukst 
vond hij staatsbosbeheer
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Het ging over een politie en een jager. 
De hond van de jager beet de de haan 
Hessel van de politie dood. De hond 
deed dat nooit, maar nu wel. En toen 
wou de politie een duel met de jager. 
En toen waren er vier vrouwen, en die 
die wilden dat tegenhouden.

De vrouwen gingen weg, en toen 
kwamen de politie en de jager uit hun 
huis. De politie en de jager spraken af 
dat ze het nep gingen doen om de 
vrouwen bang te maken. De politie 
had een geheime koffer met twee 

pistolen, en ze gingen oefenen met een 
vrijwilliger. (Gelukkig waren het 
nep-pistolen) Toen gingen ze weer 
naar huis naar de vrouwen en de 
politie en de jager gingen koffie 
drinken bij de jager. De vrouwen 
kregen door dat het nep was en gaven 
echte pistolen, maar de politie en de 
jager durfden niet meer te schieten. En 
toen moesten ze het huis schoon-
maken.

Het was een leuke en grappige voor-
stelling en ze kregen een groot applaus.

Van onze razende reporter Blorn
Toneelstuk ‘Het duel’


