
Op Curaçao gingen en-
thousiastelingen gister-
avond tijdens de hulde aan
Rignald ‘Doble R’ Ricordi-
no met de voetjes van de
vloer. Artiesten van eigen
bodem, zoals Mr. Saab,
Izaline Calister, Giovanca,
Gibi Doran, Ompi Stefa-
nia, en Shirma Rouse zon-
gen onder begeleiding van
het Metropole Orkest ver-
schillende hits uit het re-
pertoire van de Curaçaose
muzieklegende die giste-
ren werd geëerd. 

De 10.000 gelukkige
zielen die een kaartje had-
den weten te bemachtigen
voor het optreden bij het
WTC, waren niet de eni-
gen die van het concert
konden genieten. Ook op
het Brionplein te Otroban-

da, waar grote schermen
waren geplaatst, en in me-
nig huiskamer en op de
werkvloer ging men uit
z’n dak en liet zich meesle-
pen op de melodie van on-
der andere ‘Tula’, ‘Ta mu-
hé ta manda mundu’ en
de bekende tumba ‘Moni-
que’. Het concert werd
ook door TeleCuraçao uit-
gezonden.  Gisteravond
bleek weer eens dat ‘mu-
ziek mensen bij elkaar
brengt’; bekende woorden
van Doble R. Voorafgaand
aan het concert zong Kadir
Snijder ‘Ave Maria’ om de
slachtoffers van vlucht
MH17 die neergestort is,
te herdenken. Percy Pine-
do, woordvoerder van
Fundashon Bon Intens-
hon - de stichting die dit

concert mogelijk heeft ge-
maakt - fungeerde gister-
avond als MC. Hij las ver-
schillende citaten van Do-
ble R op, waaronder de
bekende: ‘Neem geen ge-
noegen met middelmatig-
heid, probeer te streven
naar perfectie’. 

En perfectie werd gister-
avond bereikt. Het 73-man
tellende Metropole Orkest,
geleid door de Engelse di-
rigent Jules Buckley, wist
noot voor noot de bekend-
ste liedjes van de geliefde
Curaçaose muzikant na te
spelen. Talenten uit het
Koninkrijk werden ge-
combineerd om hulde te
brengen aan de man, de
legende, Rignald ‘Doble R’
Ricordino. Aan het eind
van het concert richtte Do-

ble R zich tot het Metropo-
le Orkest en zei: ,,You are
the best of the best. I feel
humbled that you play my
music. I feel like in hea-
ven.” 
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