
Biografie Rayvano 

 
 
Rayvano Sabajo (20) uit Groningen is half Surinaams, kwart Moluks en kwart 
Nederlands. Hij komt uit een muzikale familie waar hij al vanaf zijn derde in 
aanraking kwam met muziek. Op tien jarige leeftijd begon hij met rappen en 
deed hij mee aan het programma 'Zapp Live Rap Battle', in samenwerking met 
Brownie Dutch. Hierna was hij samen met Typhoon te zien in het programma 
'Zapp Music Challenge' waarmee hij later ook optrad tijdens een uitverkocht 
concert.  
 
Vanaf zijn vijftiende start Rayvano ook met het maken van videoclips en brengt hij 
'Cijfers' en 'Speedy Gonzalez' uit bij het label Zonamo Underground. De clips die 
volgen dropt hij op zijn eigen kanaal Major Music. Op zijn zestiende werd Rayvano 
gevraagd door FunX om mee te doen aan de FunX Talent: Next Generation 
wedstrijd. Hij schopte het tot de finale en al zijn sessies op YouTube zitten inmiddels 
tussen de 150.000/300.000 views. Kort daarna bracht hij in samenwerking met Esko 
de track “The Next” uit. 

Een half jaar later werd Rayvano aangenomen op de Herman Brood Academie 
(Utrecht) waar hij dit jaar (2021) is afgestudeerd. Dit is de school waar bekende 
artiesten vandaan komen zoals o.a. Lil Kleine, Martin Garrix, Sevn alias en ga zo 
maar door… 
Zo heeft Rayvano vele contacten kunnen opdoen, waardoor hij een jaarlang onder 
de label Van Klasse heeft gezeten.  
Na deze periode releasde hij eind 2019 (Independent) zijn track genaamd: 
“Closefriends” wat binnenkwam op nummer 28 in de “top 50 Viral Nederland’’ hitlijst.    

In het jaar (2020) heeft Rayvano zeker niet stil gezeten. Hij heeft meerdere clips 
uitgebracht zoals o.a. Fout, Bando Baby, Solo wat in samenwerking was met Sam 
Blans & Alex Vasi, en een Based Sessie (OTS) Genaamd: Golden Boy Van Het 
Noorden.  
 
Dit jaar (2021) heeft Rayvano zich volledig gestort op het maken van zijn EP. Ook 
heeft hij nog 1 single uitgebracht genaamd: Falling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier onder een overzicht van releases. 



Links muziek:  
2015: 
Rayvano & Typhoon (Zapp Music Challenge)  
https://www.npostart.nl/zapp-music-challenge/18-01-2015/VPWON_1238281  
 
2017: 
Zag je staan: https://www.youtube.com/watch?v=w7YCEyk3OHI  
Speedy Gonzalez: https://www.youtube.com/watch?v=pihRrGaPw9w  
 
2018:  
FunX Sessie Droptop: https://youtu.be/_70VvS_YS3o  
FunX Sessie Abu Dhabi: https://youtu.be/NXaoGOGvHgU  
On My Way: https://www.youtube.com/watch?v=lg-EhFjWL64  
The Next (Prod. Esko) https://www.youtube.com/watch?v=2_ZumNRmvJI  
 
2019:  
Closefriends: https://www.youtube.com/watch?v=bTllECLQ5og  
 
2020:  
Solo (Prod. Sam Blans & Alex Vasi): https://youtu.be/SdcCZflTTyE  
Fout: https://youtu.be/Y8Van4sK0iM  
Bando Baby: https://www.youtube.com/watch?v=Otf0M9gwqyo  
On Road: https://youtu.be/ag4pyrfx5Cw  
Based Sessie (OTS): https://youtu.be/juAFWcsolq8  
 
2021: 
Falling: https://www.youtube.com/watch?v=cNnfSYc0l8Y  
 
 
 
 
Sociale media:  
 
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/rayvano-sabajo-7b8a99200  
Instagram: https://www.instagram.com/rayvanosabajo/  


