
REY 
Vintage pop music !
… That's what we call it.

When a song remains strong when only played on guitar and vocals, you know you have a 
good one. And don't forget the bass, because that's what you get when you hear REY.

Formed in 2017 by An Cornillie (vocals), Bart Barbier (guitar / vocals) and Erik Geeraerts 
(bass), REY writes and performs original songs and carries on the heritage of the great singer /
songwriter tradition.
Acoustic pop music, based on a solid foundation seasoned with hints of blues, rock, vintage 
soul and folk music.
Live you can expext nothing less than a solid performance of musical craftsmanship and 
entertainment. 

In 2019 Rey was semi finalist in the contest 'Sterren op de Werkvloer' of radio JOE FM.
In 2020 they released the double single Ray of Light / Choices on all platforms.
In 2021 Ydwer de Nef (drums) joined the band.
After the pandemic they started 2022 on a high and were voted by a professional jury as 
winners in a songwriting contest.

More info :

www.reymusic.be
info@reymusic.be
www.facebook.com/reymusic.be

Vintage pop music !
… That's what we call it.

Als een song overeind blijft op enkel gitaar en zang, dan weet je dat je een goeie hebt. En 
vergeet de basgitaar niet, want dat is wat je krijgt bij REY.
Opgericht in 2017 door An Cornillie (zang), Bart Barbier (gitaar / zang) en Erik Geeraerts 
(bas), maakt en brengt REY eigen muziek en zet zo de geweldige traditie van de grote singer /
songwriters voort.
Acoustische popmuziek, gebaseerd op een solide basis, met een vleugje blues, rock, vintage 
soul en folk.
Live kan je niet minder dan een solide optreden verwachten van muzikaal vakmanschap en 
entertainment.

In 2019 stond Rey in de halve finale van 'Sterren op de Werkvloer' op JOE FM.
In 2020 brachten ze de dubbel singel Ray of Light / Choices uit op alle platformen.
In 2021 werd de band uitgebreid met Ydwer de Nef (drums)
Na de pandemie nam Rey in 2022 een vliegende start en werd door een vakjury als winnaar 
verkozen in een songwriting wedstrijd. 

Meer info :

www.reymusic.be
info@reymusic.be
www.facebook.com/reymusic.be
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