
'Het is een behoorli jk
uit de hand gelopen
hobby'

door Erwtenman

Solsq op de rodio
\ / oor iedereen die van salsa en Latin houdt en afïiniteit
Y heeft met het Caribisch gebied, is bij het radioprogramma

Radio Caribisch Carrousel dat via Boschtion FM de lucht in
gaat, aan het goede adres. ,,We slaan een muzikale brug tussen
Nederlanders, Latino's en andere Caribische culturen", vertelt
Marion del Prado, presentatrice van het radioprogramma. In
september maakte ze de 5ooste uitzending. ,,Het is een behoor-
lijk uit de hand gelopen hobby."
Zeven jaar geleden is de presentatrice erin gerold, met iets wat
begon als grap. ,,Ik heb een jaartje bij Radio Mistral in Geldrop
gedraaid en daarna bij Radio EFM in Eindhoven. Daar hebben
collega's me over gehaald om mee te doen aan de wedstrijd
voor de landelijke presentatieprijs van de OLON (Organisatie

van Lokale Omroepen in Neder-
land)."
Die wedstrijd won de presenta-
trice omdat ze'zo'n goede radio-
stem had'. ,,Dat ik won had ik
niet verwacht. Ik had nog geen
ervaring met de radio toen ik

daar aan begon. Die prijs winnen was een stimulans om ver-
der te gaan met radio maken."
Inmiddels wordt het programma ook buiten de regio beluis-
terd. ,,We zijn ook op internet te horen. Daarmee bereiken we
ook luisteraars in Caribische landen. Ik ben het meesr blii als
ik een reactie krijg van iemand uit die landen."
Marion heeft zelfdrie jaar op Curaqao gewoond en tien jaar
door Latijns-Amerika gereisd voor Philips. ,,En dat gecombi-
neerd met Surinaamse roots, muziekpassie en een dosis la-
tin-energy en je krijgt Radio Caribisch Carrousel."
Marion vindt het geweldig om met de radio iedereen gezamen-
lijk dingen te laten doen. ,,Het mooiste gevoel is als ik merk
dat het programma gedragen wordt door de mensen die uit de
landen komen waar de muziek vandaan komt. Dat geeft me
een kick en dan weet ik dat ik met iets goed bezig ben."
Elke donderdag is het programma op Boschtion FM te beluiste-
ren. Om de 5ooste uitzending te vieren, houdt het radiosta-
tion vier Black & White party's. ,,Met black & white integre-
ren we twee culturen. Zaterdag i8 oktober is de aftrap."

Marion del Prado in de studio voor Radio Caribisch Carrousel,
hier met technicus Leo Vos. foto Sandra Peereboom


