Spotify lanceert Afro Hub
Afrikaanse muziekcultuur staat centraal in een nieuwe hub
Spotify kondigt vandaag de lancering aan van de nieuwste hub in zijn
Global Cultures-initiatief, dat in het leven is geroepen om cultureel diverse
muziek voor het voetlicht te brengen en te promoten. De nieuwe Afro Hub
past binnen Spotify’s visie om mensen te verbinden door culturen uit de
hele wereld naar je afspeellijst te brengen en zo de blik te openen voor
verrassende delen van deze kleine wereld.
Het redactionele team van Global Cultures, dat voor iedereen de meest relevante muziek naar
voren wilt halen, is dit wereldomspannende initiatief begonnen met Latin- en Desi Hubs.
Vandaag is de Afro Hub daar bij gekomen.
De langverwachte nieuwe Afro Hub viert en eert uiteenlopende Afrikaanse culturen en
populaire muziekgenres. Het is Spotify’s missie om alle aspecten van de enorme en expressieve
Afrikaanse muziekcultuur in kaart te brengen. Een muziekcultuur, bovendien, die een
belangrijk onderdeel is van de hedendaagse populaire muziek. Afrikaanse muziek omvat een
veelvoud aan stijlen en is al eeuwenlang van invloed op genres in de hele wereld, en op de
popmuziek in het bijzonder.
Afro Hub bevat verschillende soorten content zoals nieuwe releases, podcasts en playlists. Een
paar voorbeelden van playlists in de hub zijn African Heat (tophits), Peppeh (nieuwe
ontdekkingen), Gold Mine (classics) en We Everywhere (crossovers en diasporahits). Maar er
zijn ook playlists met de beste nieuwe nummers per regio, zoals West-, Oost- en Zuidelijk
Afrika.
De hub bevat ook unieke content als playlist-overnames van artiesten als Major Lazer, WizKid,
Jacob Banks, Burna Boy en Mereba en podcasts als Jesus & Jollof met Luvvie Ajayi en Yvonne
Orji, twee van de beste Afrikaanse makers van nu.
Bezoek Spotify’s Afro Hub via deze link: http://spoti.fi/Afro

Lees ons For the Record-artikel voor een meer diepgaande beschrijving van ons Global
Cultures-initiatief.
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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
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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