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Yung Felix & Poke deze week te gast in
Spotify’s De Woordenschat Podcast
Luisteraars krijgen exclusief voorproefje van hun project Yung
Pokro

Op woensdag 27 maart, twee dagen voordat ze hun eerste gezamenlijke
e.p. uitbrengen, zijn Yung Felix en Poke te gast in Spotify’s De
Woordenschat Podcast. In dé plek voor de nieuwste en beste Nederlandse
hiphop, krijgen luisteraars als eerste een aantal tracks te horen, voordat de
EP uitkomt. De hitproducer en de rapper hebben momenteel een flinke hit
met ‘Baby Momma’ en praten met host Veronica van Hoogdalem over hun
muzikaliteit, onderlinge chemie en creatieve proces.

Een jaar nadat hun eerste samenwerking ‘Loco’ uitkwam en vervolgens tot een (internationale!)

hit uitgroeide, verenigen Yung Felix en Poke hun unieke krachten op Yung Pokro, een release

waar Veronica en haar co-host, audio-engineer Neenah, gevaarlijk enthousiast over zijn. De

eerste voorproefjes hoor je in hun podcast, een spin-off van Spotify’s Woordenschat-playlist, die

de razendpopulaire Nederlandse hiphop op de voet volgt.

Yung Felix, vooral bekend van zijn dansbare hits met Bizzey, wordt in de podcast door Neenah

geroemd om zijn effectieve, minimale productiestijl. De sound van Poke is minstens zo

aanstekelijk en origineel. De Surinaamse rapper uit Nijmegen licht in de podcast zijn

spraakmakende lyrics toe, zoals: "Mijn vader was er nooit die was weg, ik was een chille

jongen maar mijn pad slecht. Ik had nooit een goed voorbeeld voor een uitweg. Vandaar dat ik

deze sh*t nu uitleg."

De Woordenschat Podcast met Veronica van Hoogdalem en Neenah komt vanaf nu uit op de

woensdag, twee dagen vóór de release van het album/project waar hun gasten over komen

vertellen.
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In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek.
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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 207 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 96 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.
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