
Zomerhit(te): Spotify voorspelt dé zomerhits
van 2018
Benieuwd welke tracks je deze zomer gaat horen op het strand, op het terras, in het zwembad of

gewoon in je eigen achtertuin? Daarvoor hoef je geen kristallen bol aan te schaffen: Spotify zet

de wereldwijd voorspelde zomerhits voor je op een rijtje. Goed nieuws: het belooft een hete

zomer te worden!

 

Wat wordt dé zomerhit van 2018? Tot de lijst met kanshebbers behoren onder andere Cardi B’s

“I Like It” featuring Bad Bunny en J Balvin, Calvin Harris’ “One Kiss” featuring Dua Lipa en

Drake’s “Nice for What”. Allemaal hits die al succesvol zijn in onze wereldwijde chart en in

invloedrijke playlists zoals Today’s Top Hits, die recent de twintig miljoenste volger

verwelkomde. Ook de gloednieuwe, zwoele samenwerking tussen Camila Cabello en Pharrell

Williams, “Sangria Wine”, en het aanstekelijke nummer “2002” van Anne-Marie mogen niet

ontbreken.

 

Met een grote hoeveelheid verschillende genres is de lijst samengesteld op basis van Spotify’s

wereldwijde data, zoals de chart performance van een nummer, de engagement van luisteraars

in playlists, de buzz binnen de industrie en een ouderwets onderbuikgevoel. We laten je niet

langer in spanning, dit zijn de grootste kanshebbers voor de zomerhit van 2018 volgens Spotify. 

 

1. I Like It - Cardi B ft. Bad Bunny & J Balvin

2. This Is America - Childish Gambino

3. One Kiss - Calvin Harris ft. Dua Lipa

4. OTW - Khalid ft. 6BLCK, Ty Dolla $ign

5. Sangria Wine - Camila Cabello, Pharrell Williams

6. Boo'd Up - Ella Mai

7. Nice for What - Drake

8. Life Changes - Thomas Rhett

9. Zombie - Bad Wolves

10. No Tears Left To Cry - Ariana Grande

11. Playinwitme - KYLYE ft. Kehlani

12. Ball For Me - Post Malone ft. Nicki Minaj

https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M?si=luEtVZdoSEiiaK_eSmoJaA


OVER SPOTIFY-NL

Over Spotify

In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek.

Het is onze missie om het potentieel van menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de
kans te geven te leven van hun kunst. En om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor
geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt voort uit onze liefde voor muziek.

Ontdek, beheer en deel meer dan 35 miljoen nummers gratis of upgrade naar Spotify Premium om toegang te
krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde geluidskwaliteit, Spotify Connect en
luisteren zonder reclame.

Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste abonnementenservice voor muziekstreaming met een community
van meer dan 140 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 70 miljoen Spotify Premium-abonnees in 61 landen.

Meer informatie, beeldmateriaal of om contact op te nemen met ons persteam: http://press.spotify.com/

13. 2002 - Anne-Marie

14. Burn the House Down - AJR

15. Solo - Clean Bandit ft. Demi Lovato

16. Youth - Shawn Mendes ft. Khalid

 

Beluister de Spotify Songs of Summer 2018-playlist hier:

https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX4zbZrYRGVam
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