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Spotify’s 'De Woordenschat' Podcast luidt
nieuw seizoen in met Hef
Tegelijkertijd met de release van zijn nieuwe album 'Koud', is de
rapper vanaf 25 januari te horen in de hiphop-podcast.

Hiphop domineert als nooit tevoren het Nederlandse poplandschap en rappers breken het ene

na het andere streaming record. Spotify’s Woordenschat-playlist speelt een belangrijke rol in

die ontwikkeling. Sinds vorig jaar host Veronica van Hoogdalem De Woordenschat Podcast om

de verhalen achter de muziek te horen. Op vrijdag 25 januari verschijnt de eerste van een

nieuwe serie van tien afleveringen van haar podcast op Spotify, waarin de raphelden van nu

praten over hun (nieuwe) werk en persoonlijke ontwikkelingen.

De Rotterdammer Hef is al ruim tien jaar één van Nederlands meest gerespecteerde en

populaire straatrappers. Tegelijk met de podcast komt op vrijdag zijn zesde solo-album Koud

uit. De artiest staat bekend om zijn levensechte observaties en die hoor je niet alleen in zijn

muziek, maar ook in het openhartige gesprek dat Veronica met hem heeft in de eerste aflevering

van het nieuwe seizoen van De Woordenschat Podcast.

Net als in het eerste seizoen (met o.a. Broederliefde, Winne, Jonna Fraser en Bokoesam), neemt

elke gast de producer mee die aan het nieuwste project van de artiest heeft meegewerkt.

Veronica ontvangt daarom niet alleen Hef in de podcast, maar ook Whiteboy, die een

belangrijke rol speelde bij het maken van Koud.

Samen met audio-engineer Neenah voelt Veronica de rapper in De Woordenschat Podcast aan

de tand over de meest smakelijke (lees: vieze) lines op zijn nieuwe album. Hef praat vrijuit en is

de ideale eerste gast in een nieuwe serie gesprekken met de meest relevante rappers van

Nederland.

⏲

https://open.spotify.com/episode/1c4UCQmegq1pLRLRag2dwN
https://open.spotify.com/episode/1Wiv2hdrpvpirn0OyMnN05
https://open.spotify.com/episode/3JUAJ1KLV7k2xmzcM3ExAJ
https://open.spotify.com/episode/5JqQ8QpOGtnU525naQFf1x
https://open.spotify.com/album/3DoZa0lg2Q0YXIcXyDzmlS
https://open.spotify.com/show/5UkVSOdYYbynHFvdvG3PJG
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX19xRtMyA5LM


"Vier van de tien albums waar we vorig jaar over spraken, werden nummer-1-
hits. Ik ben benieuwd hoe mijn gasten in het nieuwe seizoen het gaan doen.
Ook zou ik het leuk vinden om dit seizoen eens een vrouwelijke artiest te
kunnen ontvangen. Ik heb bijvoorbeeld Latifah hoog op mijn verlanglijstje
staan.”
— Veronica van Hoogdalem

‘De Woordenschat Podcast is voortgekomen uit de Spotify-playlist
Woordenschat, die de nieuwste en grootste Nederlandse hiphop-hits bevat.
Het is Spotify's eerste eigen Nederlandstalige podcast en na het succes van
het vorige seizoen, kijken we uit naar deze nieuwe serie.’
— Spotify Nederland 

Volg De Woordenschat Podcast op Spotify. Er verschijnt om de week op vrijdag een nieuwe

aflevering. De eerste aflevering van De Woordenschat Podcast is hier te beluisteren.

https://open.spotify.com/episode/7HIrJlpBWy9lEzUwAVz5hs
https://open.spotify.com/show/5UkVSOdYYbynHFvdvG3PJG?si=1trptj1wROy_TDKkLbnRbQ


Persbericht



Beeld

https://spotify-nl.pr.co/documents/37191


Note voor de redactie
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.

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

Fresku en Appa.

https://spotify-nl.pr.co/images/301818
https://spotify-nl.pr.co/images/301816
https://spotify-nl.pr.co/images/301817
https://spotify-nl.pr.co/images/301827
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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 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 78 landen.

De podcast is gebaseerd op de gelijknamige en razendpopulaire Woordenschat-playlist, die

ruim een half miljoen volgers telt.
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