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‘Arcade’ van Duncan Laurence verbreekt
records op Spotify
Het winnende Eurovisie Songfestivalnummer ‘Arcade’ van de Nederlandse Duncan Laurence

verbreekt records op Spotify.

In Nederland werd Arcade zondag maar liefst 1,24 miljoen keer gestreamd waarmee het de

meest gestreamde track op één dag in Nederland ooit is. Het is bovendien de eerste keer dat een

track in Nederland meer dan 1 miljoen keer op een dag werd gestreamd.

Wereldwijd werd Arcade zondag gisteren zelfs meer dan 2,83 miljoen keer gestreamd. Hiermee

verbreekt Arcade ook een all-time streaming record voor een Songfestivalwinnaar op de dag na

de Songfestival-finale. Het winnende nummer van vorig jaar -  ‘Toy’ van de Israëlische Netta –

behaalde ter vergelijking 1,1 miljoen streams wereldwijd op de dag na de finale.

Arcade is vandaag in de Global Top 50 van Spotify op nummer 14 binnengekomen, net achter

Taylor Swift.

Arcade is sinds gisteren toegevoegd aan diverse internationale afspeellijsten zoals Pop Rising.

Ook werd het nummer in diverse andere landen zoals Japan en de VS aan invloedrijke

afspeellijsten toegevoegd.

Ook was het winnende Songfestivalnummer gisteren de meest gezochte track (‘search’) op

Spotify in Nederland.
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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.
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