
Raadsel van de week
(door Jurrian)

Wat is geel en niest?

Antwoord: Pikhatju

Blotevoetenpad
Wij van de Kunakrant mochten Lente 
(15 jaar) interviewen. Zij stond bij 
het blotevoetenpad van Staatbosbe-
heer en was net klaar. Ze vond het 
superleuk, maar ook spannend want 
je zag niet waar je liep. Je krijgt een 
blinddoek voor.
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NIEUWS
neuzen

Van onze razende reporters

zaterdageditie
speciale 

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. 

Wat vind je het leukste aan het 
Kunafestval?
Iedereen is superaardig en er is veel te 
doen. ook het smincken is leuk.Ik ben 
er nu 3 dagen. Mijn vader is muzie-
kant die ik straks zelf ga interviewen.

Ook Isabelle (7 jaar) vond het leuk. Ik 
vond het het leukste van Kuna! Ik heb 
gelopen in houtsnippers, hooi, wol, 
slordig omgewoeld bosgrond en zand.
Ik ben al zeker 5 keer op het kunafes-
tival geweest!

Reactie van de twee dames van Staat-
bosbeheer: er zijn veel kinderen en het 
is mooi weer. Wat natuurlijk uitno-
digd om je schoenen uit te doen en 
het blotevoetenpad te gaan lopen.We 
krijgen enthousiaste reacties! 

De medewerkers van de kunakrant. 
Konden het niet laten en hebben ook 
even de schoenen uit getrokken. Ook 
zij waren enthousiast! Zeker een 
aanrader.



Mijn vader speelt ook op kuna hij 
schrijft en speelt Nederlandse 
liedjes. Gisteren heb ik zelf ook een 
nummertje mee gedaan. Het was een 
super machisch moment. We zaten 
met ze alle rond het vuur en de 
mensen genoten er echt van. Ik vond 
het heel leuk om mee te maken! 
Zowiezo vind ik dit een heerlijk 
liefdevol festival.

Vragen:
Waar haal je je inspirate voor je 
liedjes vandaan?
Uit de gebeurtenissen die ik mee 
maak uit mijn naaste omgeving bvb 
over een wandeling met mijn dochter 
op een bijzondere avond die ik met 
iemand heb. 
Of over mensen die mij inspireren.

Wat vind je het leukste op kuna?
Dat je uitgenodigd word om bij je 
gevoel te komen en dingen te doen 
die bij je passen.

Wat wil je nog bereiken op het 
gebied van muziek?
Ik wil graag soms in kleine theaters 
mensen vermaken.

“Wij wilden heel 
graag boog-
schieten, maar 
konden het niet 
vinden, jammer”.
Enuma, 7 jaar
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Jongen op de houten 
hand (Tygo)
Wij van de kunakrant mochten Tygo interviewen

Wat vind je het leukste op het kunafestival?
Verven, spaarpot of een frisbee. En die mocht ik meenemen 
naar huis.
Hoe vaak ben je al op het kunafestival geweest?
Dit is voor mij de tweede keer. En ik logeer op camping 
 Meisterhof in een tent.
Wat zou je leuk vinden voor volgend jaar, heb je nog tips?
Eigenlijk vind ik alles al wel leuk.Vorig jaar heb ik zelf een 
pizza gemaakt. dat was er nu niet, maar ik heb wel een 
broodje gebakken!
Wat heb je verder nog gedaan op het kunafestival?
We zijn naar de voorstelling de Elfenkoning geweest. Ik geef 
het twee sterren. Mijn zusje geeft het vier sterren (van de 5).

Lente (15 jaar) interviewt Martijn



Mees & Teun (5 en 8 jaar)
Zojuist vonden wij een afwas-helm 
op het pad.Voor het terugbrengen 
werden wij bedankt met een lied! 
We kregen hiervoor een struisvogel 
knuffeltje. De ijsjes bij Rustico, 
smaken citroen en strawberry chee-
secake zijn heerlijk! We hebben 
armbandjes van dopjes en fiets-
banden. Superkoel!

Callemijn & Hannelore 
hebben rondgelopen en twee 
mensen geinterviewd. Annemant 
vond het knoflookbrood het lekkerst 
en Isa vond de sfeer het leukst.
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Xanthe 5 jaar en Sophie 2,5 jaar 
met glitter tattoo’s

Van onze razende reporters 

Tessa & Dennis
Zij hebben rondgelopen en 
bezoekers geinterviewd. 

Wat vind u van het Kunafestival? 
Heel leuke mensen en kleuren en lekker 
eten.
Wat vind u het leukst aan het Festival? 
De gezelligheid

Aan een muzikant hebben ze het 
volgende gevraagd.
Welk plein/wereld vind u het leukst?
Struiktheater.
Wat vind u dat er verbeterd kan 
worden? 
Alles is heel goed en mooi.
Deze razende reporters zijn ook nog 
even bij de infotent langs geweest.
Wat vind u zo leuk hier? 
Ze vind het leuk omdat ze graag 
mensen wilt helpen.


