
RAINBOW: 20 ÅR MED LARS KRISTOFFERSEN
RAINBOW har holdt det gående i 43 år, og er dermed et av landets lengstlevende band. 
Lars Kristoffersen kom inn som vikar i 1991, ble fast medlem året etter. 20 år med Lars 
Kristoffersen feires med albumet - 20 ÅR MED LARS KRISTOFFERSEN ! 

Rainbow startet sin karriere i østfoldbyen Sarpsborg allerede 1969. Først under 
bandnavnet Anti Static. Mannen som startet det hele var Roy Morten Andersen, eneste 
gjenværende originalmedlem i dag. 

Rainbow har siden starten 9 LP/CD-plater og 6 singler på samvittigheten. Mest kjente låt 
er utvilsomt Rune Sundbys “Bye Bye Baby Goodbye”, som etter over 30 år fremdeles 
stikker innom hitlistene. Rainbow har ligget på lister som Norsktoppen, Ti i skuddet, P4-
favoritten (i over 50 uker sammenhengende) og EUROPATOPPEN. “Bye Bye Baby 
Goodbye” har gått verden rundt på diskoteker og radiostasjoner. Etter diverse TV-
opptredener bl.a. på Sky Channel, dukket Lars Kristoffersen opp og ble fast vokalist etter 
at Simona Johnson takket for seg i 1991. 

I 2010 kom det foreløpig siste albumet ”Den fineste i verden”. Dette har fått mye ros av 
både fagblader og av publikum, ble nominert til GULLSKOEN 2011, og har hatt flere 1. 
plasser i Sverige. 
Rainbow er gjengangere på dansebandsvisj (TV) og Erik Forfods På dansefot (radio) på 
NRK med flere av sine nyere låter. "Blå blå øyne" er et eksempel. 

På "Tidenes Favoritter" som ble kåret av P4 på slutten av 2011, kom Rainbow på en 
fantastisk 29. plass. Her var det verdensartister fra de siste 40 år, og kåringen ble gjort 
med totalt 1586 konkurrerende melodier! 

Vi vil med denne utgivelsen mimre litt fra de 20 årene Lars Kristoffersen har vært 
frontfigur i Rainbow, med hele 16 låter fra de norskspråklige CD-utgivelsene, samt tre 
tidligere uutgitte spor.
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