
Spotify introduceert de eerste Nederlandstalige
Spotify Original Podcast: De Woordenschat
Podcast
Gebaseerd op de populaire Woordenschat-playlist gaat Veronica
van Hoogdalem in gesprek met Nederlandse rappers en
producers.

AMSTERDAM, 20 juni 2018 – Spotify introduceert zijn eerste eigen Nederlandstalige

podcast: De Woordenschat Podcast. Deze Spotify Original Podcast is gebaseerd op de

gelijknamige en razendpopulaire playlist van de streamingdienst, die wekelijks wordt geüpdatet

met de nieuwste en grootste Nederlandse Hip Hop-hits. De host van de podcast is Veronica van

Hoogdalem. Elke twee weken gaat zij met een populaire rapper het gesprek aan over zijn of haar

album- of EP-release, muziek, creativiteit, inspiratie, samenwerkingen en het leven. Daarbij

schuift ook de belangrijkste producer van het betreffende project aan. Elke aflevering duurt

circa veertig tot vijftig minuten.

https://spotify-nl.pr.co/images/283270
https://spotify-nl.pr.co/images/283271
https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX19xRtMyA5LM?si=G8hYnGh4REydK47JOU_52w
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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

Voor De Woordenschat Podcast werkt Spotify samen met Veronica van Hoogdalem en Neenah.

Veronica is de host van de show. Zij begon haar carrière tien jaar geleden bij TMF, waar ze al

regelmatig in contact kwam met de Nederlandse Hip Hop-wereld. Haar kennis van en liefde

voor het genre is sindsdien alleen maar dieper geworden en dat is terug te horen in de podcast.

Veronica: “Ik merk in mijn werk en omgeving dat de Woordenschat-playlist een steeds

belangrijkere rol speelt in de scene. Het is voor mij dan ook een grote eer om deze podcast te

mogen hosten. Ik kijk ernaar uit om een hele generatie luisteraars het verhaal achter hun

favoriete muziek te laten horen.”

Producer Neenah is de audio-engineer van de podcast. Zij werkte eerder samen met Mr. Probz,

Fresku en Appa.

Eerste gast

De eerste aflevering is te beluisteren vanaf woensdag 20 juni 2018 op Spotify te beluisteren. In

deze aflevering is rapper Adje te gast. Tien jaar geleden kwam zijn eerste project uit. Op dit

moment luisteren maandelijks circa 700.000 mensen op Spotify naar zijn muziek. Adje werkt

per album samen met slechts één producer. Voor 'Alles Groot' is dat producer Architrackz, die

eveneens is aangeschoven in deze podcast. De eerste aflevering van De Woordenschat Podcast is

hier te beluisteren.

Nieuw design

Tegelijk met de lancering van de podcast heeft de Woordenschat-playlist ook een rebranding

ondergaan. In de afgelopen drie jaar was de Woordenschat-playlist getuige van een extreme

groei in het Nederlandse Hip Hop-genre. Momenteel heeft de playlist meer dan 380.000

volgers. Ook is het de op een na best beluisterde playlist op Spotify in Nederland. Het in-house

designteam van Spotify liet zich bij het nieuwe ontwerp inspireren door de autosport, waarbij

het ook om snelheid en competitie gaat.

https://open.spotify.com/show/5UkVSOdYYbynHFvdvG3PJG?si=avukftaxQsKFFE0mg8HfmQ
https://open.spotify.com/artist/5erZiBCKPxe9FaTiXHO00m


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 170 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 75 miljoen Spotify Premium-abonnees in 65 landen.

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