
Aloha, jeg er RayRay og jeg laver min helt egen 

børnemusik, og sammen med mit band tager 

jeg ud og spreder glæde i alverdens barnlige 

fællesskaber. Min musik er fyldt med eventyr 

og tropiske rytmer, og jeg vil have alle med på 

sang og dans. Med temaer som venskab, natur, 

sundhed og livsglæde tager jeg mit publikum 

med på en musikalsk rejse i børnehøjde. Vi 

skal ud at surfe på flyvende surfboards mens 

vi leder efter forsvundne smil, sætte elektron-

ikken på pause og forsvinde i naturen sammen 

med vores bedste venner for enden af regn-

buen.

Vi har optrådt mange steder. Blandt andet har 

vi været i Sommerland Sjælland, til Spildansk 

dag, Bingo Bango show, Børnedistortion, ved 

Pjerrots hus, på festivaler og besøgt et hav af 

børnehaver og skoler. 

Singlen ”Som En Regnbue” er blevet spillet i 

Ramasjang Radio, og mit første album hedder 

“En Magisk Rejse”.

Synes du, at denne magiske rejse lyder som noget 

for jer, så skriv en mail eller ring til mig.

HVAD FÅR I?

• 35-40 minutters koncert med RayRay & Band  

• Fællessang og dans, medrivelse og indlevelse

• En masse glade, syngende og dansende børn

RayRay har ingen faste priser.

Showet og prislejet afhænger af 

omstændighederne og publikumet.

KONTAKT

René Lønborg

aloha@rayraymusik.dk

(45) 52 19 86 60

BESØG MIG PÅ MINE TROPEØER

www.rayraymusik.dk

www.facebook.com/rayraymusikdk 

www.instagram.com/rayraymusik

Kom med på en magisk rejse. En rejse fyldt med legende toner, 
tropiske rytmer og livsglade tekster i børnehøjde.



SPILDANSK DAG I ROSKILDE

”RayRay åbnede dagen med et brag af en musi-
kalsk rejse. Vi havde mange tanker om at få 70 
børn på besøg, og om deres koncentration ville 
vindes af vores optrædende. Det viste sig ikke 
at være noget problem, da de blev tryllebundet 
af RayRay med band’s sange om en magisk re-
jse, regnbuer og forsvundne smil. Der blev surfet 
på flyvende surfboards og sunget med, så både 
elever, lærere, køkkenpersonale, frivillige og ar-
rangører gik og nynnede sangene efterfølgende.”

BINGO BANKO SHOW ÅRHUS

“Der skal lyde en stor tak til RayRay & Band for 
at spille op til sjov og dans til Bingo Banko for 
Børnecancerfonden for andet år i træk. Med de-
res nærvær og fantastiske børnesange tog de 
børnene med på deres magiske rejse, og man 
kunne tydeligt se hvordan børnene levede sig 
ind i RayRays spændende univers. Deres livs-
glade tekster og gode humør smittede af på os 
alle, og der blev sunget med på sangene længe 
efter showet.”

SOMMERLAND SJÆLLAND

“Vi havde besøg af RayRay Børnemusik på 
sæsonens travleste dag, og der blev her skabt 
en hyggelig oase midt i Sommerland Sjælland 
med plads til fællessang og dans – alt sammen i 
børnehøjde. Vi byder meget gerne RayRay bør-
nemusik velkommen i Sommerland Sjælland en 
anden gang.”

FRBC SHOPPING (FREDERIKSBERG CENTRET)

“I vinterferien underholdte RayRay med sine 
helt egne fantastiske sange og gode energi. 
RayRay og bandet fik børnene til at danse, 
surfe og synge med, så der var gang i gaden. 
Professionelt og super godt.”

UDTALELSER


