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Spotify voorspelt winnaar van het Eurovisie
Songfestival 2019
Italië wint, ‘Arcade’ van Duncan Laurence op 3 volgens luisterdata van Spotify
Nu de finalisten zijn bevestigd voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival morgenavond
in Tel Aviv, kan Spotify onthullen welke deelnemer waarschijnlijk zal winnen. Op basis van de
populariteit van elk nummer op Spotify, is Italië met ‘Soldi’ van Mahmood de grote winnaar.
Hoewel de Nederlandse wedkantoren grote verwachtingen hebben van onze inzending ‘Arcade’
van Duncan Laurence, voorspellen de wereldwijde luistercijfers op Spotify geen eerste maar een
derde plek.
Van alle inzendingen die dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival wordt in ons eigen
land het meest geluisterd naar de Nederlandse inzending ‘Arcade’, gevolgd door ‘Soldi’ uit Italië
en de Zwitserse inzending ‘She Got Me’ van Luca Hänni op plek drie.
De meest gestreamde nummers van het Eurovisie Songfestival 2019 wereldwijd zijn:
1.

Italy – Mahmood, “Soldi”

2.

Sweden – John Lundvik, “Too Late for Love”

3.

Netherlands – Duncan Laurence, “Arcade”

4.

France – Bilal Hassani, “Roi”

5.

Spain – Miki Núñez “La Venda”

6.

Norway – Keiino, “Spirit in the Sky”

7.

Switzerland – Luca Hänni, “She Got Me”

8.

Cyprus – Tamta, “Replay”

9.

Estonia – Victor Crone, “Storm”

10. Denmark – Leonora, “Love Is Forever”

De officiële Eurovisie-afspeellijst, met alle nieuwkomers van dit jaar, is nu beschikbaar om te
streamen op Spotify: Eurovision 2019.
De top 10 van meest populaire Eurovisie Songfestival winnaars aller tijden op basis van Spotifyluisterdata:
1.

1974 – ABBA (Sweden) – “Waterloo”

2.

2018 – Netta (Israel) – “Toy”

3.

2015 – Måns Zelmerlöw (Sweden) – “ Heroes”

4.

2012 – Loreen (Sweden) – “ Euphoria”

5.

2010 – Lena (Germany) – “Satellite”

6.

2009 – Alexander Rybak (Norway) – “Fairytale”

7.

1965 – France Gall (Luxembourg) – “ Poupée de cire, poupée de son”

8.

2017 – Salvador Sobral (Portugal) – “ Amar pelos Dois

9.

1995 – Petter Skavland, Rolf Løvland, Secret Garden (Norway) – “ Nocturne”

10. 1987 – Johnny Logan (Ireland) – “Hold Me Now”
Bezoek ook de Spotify Eurovisie-hub met enkele van de meest memorabele Eurovisie-anthems
door de jaren heen.
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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 207 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 96 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.

Spotify-nl

