
Verslag van Kuna 
door Jonathan
Het is leuk met Kuna, je kan er van 
alles doen. Zoals zwaardvechten, 
workshops, theater en boog-
schieten. Heel veel kinderen slin-
geren aan een touw die aan een 
boom zit. En er zitten kinderen op 
de zandberg. Je kan er veel eten 
halen, erg lekker eten, zoals suiker-
spin, tosti’s, pizza, watermeloen, 
ijsjes, popcorn,churro’s en nog veel 
meer. Er is ook muziek, en die is 
heel leuk. Alleen maar leuk. Ik ben 
blij dat ik op Kuna ben.

Verslag van Senn
Vragen aan Frank de 
verhalenverteller
Frank kent wel 100 verhalen uit zijn 
hoofd. Hij weet niet hoeveel verhalen 
hij al heeft verteld op het festival. 
Verhalen vertellen is zijn werk. Hij 
vertelt verhalen aan kleine kinderen 
en aan oude mensen. Frank kan niet 
zwemmen, als hij in het water valt, 
gaat Senn hem redden.

De okarina 
(door Laura en Pleun)
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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. 

Hans geeft een workshop over okarina’s maken (Okarina’s zijn bolle fluitjes 
die van klei zijn gemaakt red.). Hij is 51 jaar oud en hij was 13 jaar toen hij zijn 
eerste fluitje maakte. De klei van de okarina’s wordt alleen in Duitsland uit de 
grond gehaald. Dat is speciale klei. Hij maakt heel veel verschillende fluitjes, 
zoals okarina’s, meditatiefluiten, wortelfluiten, dierenfluiten en nog veel meer.

Hij is begonnen met fluiten maken doordat hij met zijn familie naar Parijs ging. 
Hij hoorde daar een heel mooi geluid, het was een man die fluitjes aan het maken 
was. Zo is hij begonnen met fluiten maken. Zijn lievelingsfluit is een steenfluit.

Lipilili en Vleer 
(Vleer vind ik een mooiere naam)
door Noëlliya
Ik noemde Lipilili “Grotebeest” maar 
dan mocht niet. Ze logen allebei. Het 
waren echt liegbeesten. De lievelings-
kleur van Lipilili en Vleer is groen. 
Lipilili heeft de grote oren van zijn 
mama, zijn papa gaf hem de grote 
neus. Hij woont in het grote kleu-
renbos. Vleer had een afgezakte 
oorbel van een trol gevonden (Maar 
ik denk dat die gewoon van hemzelf 
was).

Het donkere liegbeest (Lipilili) is 
verkouden, daarom heeft hij zo’n 
gekke stem (Ik vond dat ze allebei een 
gekke stem hadden, als een brulwolf 
die heel boos was, maar dan niet eng) 
(sommige kinderen vinden het wel 
eng). Lipilili had van een bouwvakker 
een soort trekkarretje gekregen. Het is 
heel oud, en er zitten twee roestige 
rozen op. Er zaten een bananenschil, 
een verrot houtje en andere troep in.



Door Perre 
Interview met Het Viswijf 
en Zwerver
De man dronk drank en daardoor 
werd hij dronken, daardoor kon hij 
niet goed staan. De vrouw had 
zwarte tanden, omdat ze geen 
tandenborstels hadden.

Door Bruno

Kleiknutselstandje
Hoe lang zit u hier al?
Voor het festival, en na, in totaal 
een week
Waarom doet u dit?
Ik vind het heel gezellig en doe het 
al een paar jaar. En omdat ik dan 
lekker buiten kan zijn.

Reporter zegt
“Dat snap ik!”

Vragen over manadala
Wat voor spul is dat voor de mandala?
Fimoklei heet het!
Dan maak je zelf figuurtjes op 
rondjes zelf met poeder kleurtjes 
uitzoeken, daarna een uur in de 
oven, dan is ie klaar! En dan kun je 
um meenemen.
“Tot zo” zegt Bruno.

Door Rutger
Wat kun je hier maken?
Je eigen ontworpen pen/ mandala 
hanger van klei.
Hoe maak je het?
Bekladden van een bestaande pen. 
Met voorbeeld of zelfbedacht.
Hoe graag willen mensen dit doen?
De mensen zijn heel enthousiast 
met het maken van pennen.
Als het werk klaar is gaat het een 
half uurtje in de oven en als het 
klaar is met bakken kan je als je 
langskomt je pen zo ophalen.
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The Carnies
door Perre
Waarom hebben jullie een 
rode neus?
Omdat wij vampierclowns 
zijn.

Ze schieten uit met de 
lippenstift, als ze dan 
knorrig zijn, hebben ze toch 
een glimlach. De mevrouw 
heeft een hele grote wind-
waaier, omdat ze het heel 
warm heeft.

Verslag van Mica

Luna en Eva van 
de glittertattoos
Ze hebben op het festival per 
persoon al 150 glittertattoos gezet. 
De kinderen waren heel lief, maar 
de ouders waren soms niet zo lief, 
want die lieten de kinderen voor-
dringen.

Mica vroeg of de dames 
ook over glittertattoos 
dromen, en dat klopt, 
maar het zijn wel nacht-
merries met heel veel 
glitter, want ze worden 
er helemaal gek van.

Ze wilden wel in de krant, 
want ze zijn ook al gefilmd 
voor tv, en zo worden ze 
wereldberoemd! Mica en haar 
broertje hebben ook glittertattoos en 
ze zijn er heel tevreden over.
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Iris Prisma is 12 jaar (Eigen-
lijk is ze een volwassen 
vrouw). En ze is een vlinder. 

Ze heeft hele grote vleugels, 
en als het regent en de zon 
schijnt, maakt zij een regen-
boog. Ze is een regenboog 
elf. Haar hele familie zijn 
regenboog elfen. Aan het 
eind van de regenboog 
vindt ze altijd diamanten 
(Uw verslaggevers kregen 
allebei een diamant). 

Iris gaat ook naar school. Op 
school leert ze dat 1 plus 1, 5 
is! Wij hebben haar geleerd, 
dat 1 plus 1, 2 is.

Verslag over Iris Prisma de elf

Vragen aan Marq dj op Kuna
Door Demi, Lotte en Norah

Waarom ben je hier?
Ik ben gevraagd om licht en geluid te 
doen.
Wat doe je hier?
Geluid mixen
Vind je het hier leuk?
Heel erg leuk
Tot hoe laat ben je hier nog?

Tot 21:00/21:30 uur
Wat is de leukste band die je hier tot 
nu toe hebt gezien?
All it takes
Met hoeveel mensen werk je samen?
4: Jenny, Shereena, Rob en Tim.
Hoe veel jaar doe je dit al?
4 jaar

Wat vind je het leukst aan Kuna?
Het Kuna-gevoel.
Geef een cijfer tussen 1 en 10 aan het 
festival…
Een dikke 10!!!
Wat raad je ons aan om te doen?
Vooral genieten van het Kuna festival 
en het Kuna-gevoel.

Interview door Dennis

VRAAG
Wat vond je het leukste 
op dit festival?

Louise zegt: ”ik vond het zwaard-
vechten het leukste”.

Kim vond het eten het leukst. En 
ze vond de muziek ook leuk.

Toen was Sam. En die vond het 
hele grasveld leuk! Met al die spel-
letjes en zo.

En toen was Annemarie. En ze 
vond het broodjesbakken het 
leukst.

En toen was Kris. En ze vond het 
knutselen heel erg leuk.
En dat was het.

Dennis vindt het antwoord met 
het broodjesbakken het leukst.



Door Jonathan
Ik ben Clico de clown. Ik de 
lach de hele dag. Ik speel met mijn 
bal, en soms fiets ik over het 
terrein van Kuna (Eigenlijk is het 
alleen maar fietsstuur).

Kort interview met Harrie, 
de baas van Taribush
Wat vind je van dit feest?
Ik vind dit supergaaf!

Interview met Angeline 
van de fimokraam
Kids in de rij om een pen te pimpen 
of een hanger te maken van fimoklei. 
Daarna ‘n fijne plek aan tafel om ‘t 
uit te voeren. Iedereen was ‘n echte 
kunstenaar! Prachtige pennen en 
hangers kwamen uit de oven. Veel 
blije kids gezien. Genieten op Kuna 
festival.

Interviewt Cathy en 
Natascha van de K  una
Courantredactie:
Vind je het leuk om dit te doen?
Ja, superleuk! Natascha: ik heb vier 
dagen lang genoten van alle gewel-
dige interviewers en hun verslagen. 
(Cathy: ik was er drie dagen)
Hoe veel kinderen hebben jullie 
gevraagd dit te doen?
We denken wel ongeveer 
45 kinderen.
Hebben jullie aan iedereen gevraagd 
of ze het leuk vonden om te doen?
Hm…. Niet aan iedereen. Vond jij 
het leuk Jonathan?
Ja, hartstikke leuk (geeft high five 
aan Cathy)
Ben je wel een beetje moe geworden 
van het intikken van alle verhalen?
Natascha: Nee, ik was moe toen ik 
hier donderdag kwam, maar door 
alle leuke kinderen en verhalen ben ik 
nu weer helemaal opgepept! Cathy 
heeft ook nog opgetreden als Super-
vrouw. Daar is ze wel een beetje moe 
van, maar van de Nieuwsneuzen is 
ze niet moe geworden, dat vond ze 
alleen maar heel SUPER natuurlijk.
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Maroeshka is 
al de heeeele 
middag op 
Kuna. Ze vindt 
het leuk dat er 
zoveel 
kinderen zijn.

Interview 
door Louise 
Hoi ik ben Louise, ik ga vandaag 
verschillende mensen interviewen 
(opgeschreven door Louises grote 
nicht Kris).

De eerste die ik vandaag heb geïnter-
viewd is Ilse. Ilse is 10 en vindt het 
leuk om hier te zijn.

De tweede die ik heb geïnterviewd is 
een regenboog-elf, die geeft gelukjes 
weg. (Gekleurde steentjes Red.) Dat 
vond ik zo leuk, en ik kreeg er ook één.

De derde dat is een meisje 
(Sasja). Ze is hier met een 
hele groep, en ze vindt 
het heel tof. Ze komt 
hier al vijf jaar.
De vierde persoon die 
ik aanspreek is Sam. 
Het is een jongen van 
5 en vindt de muziek 
heel mooi.



Door Finn
Vragen aan Tinke van de mandala’s en de 
f imoklei pennen
Waarom heeft u er voor gekozen om dit te doen?
Ze doet het al lang en ze vindt dit festival leuk.
Wat vindt u zelf het mooist?
Ze vindt het leuk dat alle kinderen de zelfde klei gebruiken, 
maar dat alle pennen er anders uit komen te zien.
Hebben de mandala’s ook een betekenis?
Iedereen geeft de mandala een andere betekenis.
Welke kleuren vindt u het mooist op de pen?
Roze.

Onderzoek 
door Giza en Noëlliya
Bij de kraampjes is het altijd 
heel gezellig. Er wordt muziek 
gemaakt, gepraat en natuur
lijk gegeten. Maar wat vinden 
de kraambeheerders ervan?

Marcel van Indy-Thai food helpt zijn 
broer met het maken van Thaise 
gerechten, ze waren er het vorige jaar 
ook, en zijn er dit jaar weer omdat het 
zo gezellig is, en omdat het gewoon 
heel goed gaat met de kraam. “Er zijn 
hier veel mensen”. Ze vinden het eten 
van hun eigen kraam heel lekker, maar 
dat van andere kraampjes ook. Zo 
heeft Marcel verscheidene keren bij 
anderen gegeten.

Francis van de Flamingo kraam vindt 
het hier ook erg gezellig. “Veel leuke 
klanten” vindt ze. Ze stond hier vorig 
jaar, en twee jaar geleden ook, dat wil 
zeggen dat ze het hier inderdaad heel 
leuk vindt. En of ze haar eigen eten 
lekker vindt? “Ja natuurlijk! Ik houd 
van snoepen!” terwijl ze een sinaas-
appel in stukjes aan het snijden was… 
Ze vindt haar eten zó lekker, dat ze 
nog niet de tijd heeft genomen om bij 
iemand anders te eten, aldus Francis.

Michiel van ‘Of je Spaanse worst lust’ 
staat hier dit jaar voor de eerste keer. 
Hij hoorde veel positieve opmerkingen 

over Taribush Kuna, die hem stimu-
leerden om naar Taribush Kuna te 
gaan. Michiel maakt allemaal Spaanse 
hapjes, niet alleen worst, maar ook 
soepen en Spaanse gerechten. Hij vindt 
het hier erg gezellig, met veel verschil-
lende klanten om zich heen. Zelf geniet 
hij ook van het klant zijn, hij heeft bij 
veel kraampjes eten geproefd. Dat 
vindt hij zo leuk, omdat hij zijn eigen 
eten zelf natuurlijk al kent. Dus 
wellicht zie je Michiel volgend jaar 
weer terug!
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Van onze razende reporters 

door Giza en Noëlliya
Vragen aan de nar
Waarom bent u als clown verkleed?
Clown? Ik ben geen clown, maar 
een nar
Wat is je naam?
Floris ( en morgen ook)
Hoe oud ben je?
43
Hoeveel is 1x1?
Meer.

Vragen aan iemand op de de 
kunstweide 
(die bezig is met hout en gaas)
Wat ben je aan het maken?
Een wild zwijn
Waarom?
Ik vind het een mooi dier, en ze 
lopen hier in Nederland rond.
Vindt u dit al lijken?
Ja

Vragen aan de pleegirls
Hoe heet u?
Bokita (deze pleegirl is een man 
verkleed als vrouw)

Wat doet u?
Ik hou de wc schoon en zorg dat 
mensen hun handen wassen.

Vindt u dit leuk?
Enig. Ik vind het vooral leuk om 
zwervers met de wc-borstel achterna 
te zitten.

Zijn de mensen blij met jullie?
Ik denk het wel.

En waarom?
Mensen moeten om ons lachen, en 
als ze lachen, vinden ze het leuk.

Waarom ben je als dame verkleed?
Ik bèn een dame, de baard is een 
fashion-statement.


