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Spotify viert zijn eerste Decade of Discovery

Spotify bestaat deze maand tien jaar en de manier waarop mensen nieuwe muziek ontdekken is

in die tijd voorgoed veranderd. We zijn Spotify ooit begonnen in Zweden om een beter, legaal

alternatief te bieden voor de indertijd alomtegenwoordige muziekpiraterij. Het luisteren naar en

delen van muziek via streaming is gemeengoed geworden en met Spotify willen we er voor

zorgen dat artiesten op een eerlijke manier voor hun werk betaald worden.

 

Sinds oktober 2008 beleven fans uit de hele wereld het plezier van het ontdekken van muziek,

van nieuwe artiesten en nummers om verliefd op te worden tot herontdekte oude favorieten.

Dankzij playlists als Discover Weekly en Release Radar ontdek je nieuwe songs en

artiesten bijna vanzelf zodra je de Spotify-app opent en op play drukt. We zijn nu de grootste

muziekstreamingdienst ter wereld, maar we zijn nog net zo gericht op het verbinden van fans en

artiesten, en hen helpen hun carrière uit te bouwen, als aan het begin.

 

We hebben inmiddels 180 miljoen maandelijks actieve luisteraars in 65 landen. En op

31 augustus 2018 had Spotify sinds de lancering meer dan 10 miljard euro aan

rechthebbenden uitbetaald. Muziekfans kunnen op Spotify genieten van een muziekbibliotheek

met meer dan 40 miljoen songs en podcasts en meer dan 3 miljard door gebruikers

gemaakte playlists. Er zijn tot nu toe meer dan 2000 genres geïdentificeerd op Spotify,

waaronder wonky (elektronische muziek met wobbelige synths), shimmerpop (het Zweedse

zusje van indiepop en indietronica) en Britse blues (de blues... met een Brits smaakje).

 

Sinds de lancering hebben we ook geconstateerd dat de luisterdiversiteit, oftewel het aantal

artiesten dat de gemiddelde luisteraar per maand op Spotify streamt, de afgelopen 10 jaar met

gemiddeld ongeveer 8 procent per jaar is toegenomen. In de afgelopen drie jaar alleen al

nam de luisterdiversiteit toe met ongeveer 40 procent dankzij nieuwe,

gepersonaliseerde en redactionele playlists, wat betekent dat mensen steeds meer naar een

groter aantal artiesten luisteren.

 

⏲

https://insights.spotify.com/no/2017/11/02/listening-diversity-spotify/


Mede dankzij Spotify’s door experts samengestelde playlists, zoals ¡Viva Latino!, Hot

Country en Rap Caviar, en gepersonaliseerde playlists als Discover Weekly en Daily Mix,

hebben we muziekfans geholpen een wereld aan nieuwe artiesten te ontdekken, waardoor we

ons ten doel hebben kunnen stellen om een miljoen artiesten te ondersteunen.

 

Ter ere van deze belangrijke mijlpaal onthullen we vandaag onze lijstjes met de meest

gestreamde artiesten en liedjes en andere mijlpalen van de afgelopen 10 jaar. Kijk maar:

 

 

Meest gestreamde songs per jaar sinds de lacering van Spotify

2008: The Killers - ‘Human’

2009: The Black Eyed Peas - ‘I Gotta Feeling’

2010: Eminem featuring Rihanna - ‘Love The Way You Lie’

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know” (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton - ‘Can’t Hold Us’

2014: Pharrell Williams - ‘Happy’

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On” 

2016: Drake featuring Wizkid & Kyla - ‘One Dance’

2017: Ed Sheeran - ‘Shape of You’

 

https://spotify-nl.pr.co/images/292518


Meest gestreamde artiesten aller tijden

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

 

Meest gestreamde nummers aller tijden

1. Ed Sheeran - ‘Shape of You’

2. Drake featuring Wizkid & Kyla - ‘One Dance’

3. The Chainsmokers, Halsey - ‘Closer’

4. Post Malone featuring 21 Savage - ‘rockstar’

5. Ed Sheeran - ‘Thinking Out Loud’

6. Major Lazer & DJ Snake, Mø - ‘Lean On’

7. Luis Fonsi & Daddy Yankee, Justin Bieber - ‘Despacito (Remix)’

8. Justin Bieber - ‘Love Yourself’

9. Justin Bieber - ‘Sorry’

10. The Chainsmokers, Daya - ‘Don’t Let Me Down’

 

Eerste 10 artiesten die 1 miljard streams hebben behaald op Spotify

1. Rihanna (2013)

2. David Guetta (2013)

3. Eminem (2013)

4. Kanye West (2014)

5. Avicii (2014)

6. Coldplay (2014)

7. Jay-Z (2014)

8. Katy Perry (2014)

9. Drake (2014)



10. Pitbull (2014)

 

Meest gestreamde albums wereldwijd

1. Ed Sheeran - ÷

2. Justin Bieber - Purpose

3. Drake - Views

4. Ed Sheeran - x

5. Post Malone - beerbongs & bentleys

6. The Weeknd - Starboy

7. Drake - Scorpion

8. The Weeknd - Beauty Behind The Madness

9. Post Malone - Stoney

10. Kendrick Lamar - DAMN.

 

Meest gestreamde vrouwelijke artiesten wereldwijd

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Sia

4. Beyoncé

5. Nicki Minaj

6. Adele

7. Taylor Swift

8. Selena Gomez

9. Katy Perry

10. Shakira

 

Totale op Spotify gestreamde tijd: 16.858.080 jaar

Totaal aantal nummers nu op Spotify: 40+ miljoen

Totaal aantal afspeellijsten nu op Spotify: 3+ miljard

 

Flashback naar oktober 2008 (wereldwijd)

Meest gestreamde nummer: Coldplay - ‘Viva La Vida’

Meest gestreamde artiest: Lady Gaga

Meest gestreamde album: Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends



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 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/

 

Als je met ons wilt blijven vieren, check dan onze Decade of Discovery-playlist met de meest

gestreamde nummers van de afgelopen 10 jaar op Spotify, inclusief favorieten als Avicii’s

‘Wake Me Up’, Hoziers ‘Take Me To Church’, Kendrick Lamars ‘HUMBLE.’, Rihanna en

Drake’s ‘Work’, Sia’s ‘Chandelier’, ‘Lean On’ van Major Lazer, DJ Snake en Mø en

natuurlijk ‘Despacito’ van Luis Fonsi en Daddy Yankee.
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