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De populairste nummers, artiesten,
afspeellijsten en podcasts van 2018
2018 loopt op zijn eind, maar op Spotify gaat de muziek net zo hard door als altijd.

Het afgelopen jaar hebben onze luisteraars hun favoriete nummers, artiesten,

afspeellijsten en podcasts talloze uren lang gestreamd. Het moment is gekomen

om terug te blikken en de muziek- en audiotrends te duiden die het afgelopen jaar

hebben bepaald.

 

Waar de wereld naar geluisterd heeft in 2018?

 

⏲



Muziekliefhebbers hielden vast aan favorieten als Drake, de meest gestreamde artiest van 2015

en 2016 die dit jaar opnieuw iedereen naar de kroon stak. Met alleen al 7,9 miljard streams in

2018 is de Canadese rapper nu onze meest gestreamde artiest aller tijden. Zijn album

“Scorpion” en nummer ‘God’s Plan’ stonden allebei bovenaan in hun categorieën – waarbij

‘God’s Plan’ meer dan 1 miljard streams genereerde.

 

Buiten de heersende favorieten bereikten ook enkele chart-brekende sterren de top. Ariana

Grande's 48 miljoen maandelijkse luisteraars brachten haar naar de positie van Spotify's meest

gestreamde vrouwelijke artiest. Grande treedt daarmee in de voetsporten van drievoudig

winnaar Rihanna. Ze liet het hele jaar door grote hits vallen, waaronder haar vierde album,

"Sweetener" en haar nieuwste single "thank you, next" (meer dan 210 miljoen streams).

 

Hip-hop bleef Spotify’s statistieken domineren in 2018, maar de sterke stijging van de

latinmuziek van vorig jaar zette door. Er staan dit jaar drie Latijns-Amerikaanse artiesten in de

top-10 van meest gestreamde artiesten: J Balvin, Bad Bunny en Ozuna. Vorig jaar was Daddy

Yankee de enige Spaanstalige artiest in de top-10. De Cubaans-Amerikaanse zangeres Camila

Cabello, de op vier na meest gestreamde vrouwelijke artiest van 2018, vertegenwoordigt met

haar muziek eveneens haar Latijns-Amerikaanse roots. Het genre drukt ook zijn stempel op

playlists, met ¡Viva Latino! en Baila Reggaeton op de derde en vierde plaats van meest

gevolgde playlists op Spotify.

 

We hebben in 2018 meer podcasts aan onze groeiende selectie toegevoegd, waardoor het totaal

aantal beschikbare afleveringen is gegroeid tot bijna 7 miljoen. Luisteraars hebben genoten van

populaire podcasts als The Joe Budden Podcast with Rory & Mal, Amy Schumer Presents: 3

Girls, 1 Keith en Spotify’s Dissect, dat een diepgaande analyse biedt van populaire

muziekalbums. De populairste podcastonderwerpen zijn misdaad en mysterie, zoals in My

Favorite Murder, Crime Junkie en Crimetown.

 

Fan van lijstjes? Bekijk hieronder onze topartiesten, liedjes, albums, groepen, podcasts en meer,

en vergeet niet om op 6 december naar onze Wrapped-microsite te gaan om je persoonlijke

favorieten en meest gestreamde tracks te bekijken en een speciale afspeellijst te krijgen op basis

van je smaak.

 

Daar gaan we! Allereest, wereldwijd:

http://2018wrapped.com/


Meest gestreamde artiesten
Drake is ’s werelds meest gestreamde artiest, met meer dan 7,9 miljard streams dit jaar. J

Balvin, voor het eerst in de top 5, had meerdere hits op onze wereldwijde chart, zoals ‘X’ (met

Nicky Jam) en ‘I Like It’ (met Cardi B en Bad Bunny).

 

1. Drake

2. Post Malone

3. XXXTENTACION

4. J. Balvin

5. Ed Sheeran*

 

*) Ed Sheeran was de meest gestreamde artiest van 2017.

Meest gestreamde vrouwelijke artiesten
Spotify's top-gesstreamde vrouwelijke artiest, Ariana Grande, bracht haar langverwachte vierde

album, "Sweetener", in augustus uit. Ze had een gedenkwaardig jaar met talloze singles in kaart,

waaronder haar laatste smash "thank you, next." Grande's muziek werd meer dan 3 miljard keer

gestreamd in 2018.

 

1. Ariana Grande

2. Dua Lipa

3. Cardi B

4. Taylor Swift

5. Camila Cabello

Meest gestreamde tracks
Hoewel het de zomer was van ‘In My Feelings’, was Drake’s ‘God’s Plan’ wel degelijk het meest

gestreamde nummer van 2018. Post Malone scoort ook twee nummers op de lijst met zowel

‘rockstar’ (featuring 21 Savage)' als 'Psycho’ (featuring Ty Dolla $ign).

 

1. God’s Plan - Drake

2. SAD! - XXXTENTACION

3. rockstar (featuring 21 Savage) - Post Malone

4. Post Malone Psycho (featuring Ty Dolla $ign) - Post Malone

5. In My Feelings - Drake

https://open.spotify.com/album/1ATL5GLyefJaxhQzSPVrLX
https://open.spotify.com/album/6trNtQUgC8cgbWcqoMYkOR
https://open.spotify.com/album/6A6weHMYzpMdFyLwCBCOiS
https://open.spotify.com/album/6A6weHMYzpMdFyLwCBCOiS
https://open.spotify.com/album/2Ti79nwTsont5ZHfdxIzAm
https://open.spotify.com/album/42wvKYHFezpmDuAP43558f
https://open.spotify.com/artist/4nDoRrQiYLoBzwC5BhVJzF
https://open.spotify.com/artist/06HL4z0CvFAxyc27GXpf02
https://open.spotify.com/artist/4kYSro6naA4h99UJvo89HB
https://open.spotify.com/artist/66CXWjxzNUsdJxJ2JdwvnR
https://open.spotify.com/artist/6eUKZXaKkcviH0Ku9w2n3V
https://open.spotify.com/artist/15UsOTVnJzReFVN1VCnxy4
https://open.spotify.com/artist/15UsOTVnJzReFVN1VCnxy4
https://open.spotify.com/artist/246dkjvS1zLTtiykXe5h60
https://open.spotify.com/artist/3TVXtAsR1Inumwj472S9r4


Meest gestreamde albums
Drake’s Scorpion kwam uit op 29 juni en het duurde niet lang voordat het album 10 miljoen

streams per uur haalde. Het titelloze debuut van Dua Lipa had ook een geweldig jaar en het

album ÷ van Ed Sheeran behaalde net als vorig jaar de top-5.

1. Scorpion - Drake

2. beerbongs & bentleys - Post Malone

3. ? - XXXTENTACION

4. Dua Lipa

5. ÷ - Ed Sheeran

Meest gestreamde groepen*
Imagine Dragons is Spotify’s meest gestreamde groep van 2018, maar K-popsensatie BTS wordt

wereldwijd ook veel beluisterd. Maroon 5 en Migos staan op plaats 3 en 4 en Coldplay werd

vijfde.

 

1. Imagine Dragons

2. BTS

3. Maroon 5

4. Migos

5. Coldplay**

 

*) Met drie leden of meer.

**) Coldplay was de meest gestreamde groep van 2017.

 

Meest gevolgde playlists
Today’s Top Hits is de populairste playlist van 2018. Het is de beste plek om te ontdekken wat er

speelt in de popmuziek – daar zijn ongeveer 22 miljoen volgers het over eens. Onderaan de top-

5 staat Songs to Sing in the Car, met Beyoncé’s ‘Halo’ en Camilla Caballo & Young Thugs

‘Havana’ als de twee nummers die mensen het liefst meezingen tijdens hun roadtrips.

 

1.     Today's Top Hits

2.     RapCaviar

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX0XUsuxWHRQd
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
https://open.spotify.com/artist/4gzpq5DPGxSnKTe4SA8HAU
https://open.spotify.com/artist/6oMuImdp5ZcFhWP0ESe6mG
https://open.spotify.com/artist/04gDigrS5kc9YWfZHwBETP
https://open.spotify.com/artist/3Nrfpe0tUJi4K4DXYWgMUX
https://open.spotify.com/artist/53XhwfbYqKCa1cC15pYq2q
https://open.spotify.com/album/3T4tUhGYeRNVUGevb0wThu
https://open.spotify.com/album/2vlhlrgMaXqcnhRqIEV9AP
https://open.spotify.com/album/2Ti79nwTsont5ZHfdxIzAm
https://open.spotify.com/album/6A6weHMYzpMdFyLwCBCOiS
https://open.spotify.com/album/1ATL5GLyefJaxhQzSPVrLX


3.     ¡Viva Latino!

4.     Baila Reggaeton

5.     Songs to Sing in the Car

 

Meeste gestreamde exclusieve Spotify-podcasts
Terwijl we ons repertoire van exclusieve en originele podcasts blijven uitbreiden, zijn dit de

podcasts die het meest resoneren met Spotify-luisteraars.

1.     Fest & Flauschig

2.     The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

3.    Dissect

4.    Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith

5.    TALK-O-MAT

Meest gestreamde podcastgenres
1. Misdaad en mysterie

2. Comedy

3. Nieuws en politiek

4. Gezondheid

5. Kunst

 

Snelst groeidende genres
1. Emo-rap

2. Lo-fi beats

3. Deep Talent Show

4. Ringtone

5. Brega funk

 

In Nederland gelden de volgende statistieken:
Meest gestreamde artiest

https://open.spotify.com/user/thesoundsofspotify/playlist/0Fz9zaKbug4gw1xTvmTUWI?si=Rf4p_xOyQUqqOeR_cPdrIw
https://open.spotify.com/show/2UtdM2mvBQesTqGTyiKn8w?si=-aW683vGQ2qUJUZoL_O90g
https://open.spotify.com/show/2b025hq3gJ17tQdxS3aV43
https://open.spotify.com/show/43srgsyieFX5zjq3XqiQmT?si=DYUw-V0qTom2-8Ms0drgaw
https://open.spotify.com/show/1OLcQdw2PFDPG1jo3s0wbp?si=3FrSVBZfSwWsHUr1ZqJRCQ
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWWMOmoXKqHTD
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWY7IeIP1cdjF
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX10zKzsJ2jva


Nederlandse hiphop domineert onze lijsten. 8 van de 10 artiesten uit de top 10 meest

gestreamde artiesten in Nederland maakt hiphop.

 

1.     Josylvio

2.     Ronnie Flex

3.     Lil' Kleine

4.     Frenna

5.     Bizzey

6.     Drake

7.     Boef

8.     Broederliefde

9.     Ed Sheeran

10. Sevn Alias

Meest gestreamde track:
1.     Dua Lipa, Calvin Harris - One Kiss

2.     Drake - God's Plan

3.     Frenna, Lil' Kleine - Verleden Tijd

4.     Josylvio - Catch Up

5.     Aya Nakamura - Djadja

6.     Kraantje Pappie - Lil Craney

7.     Esko,Hansie,Josylvio - Hey Meisje

8.     Boef, Bizzey - Drama

9.     Ronnie Flex - Blijf Bij Mij

10. Macklemore, Jess Glynne, Rudimental - These Days

Meest gestreamde Nederlandse podcast:
1.     Echt Gebeurd

2.     Master Your Mindset Podcast

3.     The Misfits Podcast

4.     Colleges van topwetenschappers

5.     Philosophize This!

INFOGRAPHIC









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 40 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 191 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 87 miljoen Spotify Premium-abonnees in 65 landen.

Spotify-nlnewsroom

https://spotify-nl.pr.co/
http://spotify-nl.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_spotify-nl

