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Davina Michelle's 'Duurt Te Lang' is meest
gestreamde track in Nederland ooit
Meer dan 60 miljoen streams op Spotify in Nederland en België

De song 'Duurt Te Lang' van de Rotterdamse Davina Michelle heeft meer dan 53 miljoen

streams op Spotify in Nederland bereikt en is daarmee nu de meest gestreamde track in

Nederland ooit. Inclusief de streams in België heeft haar track intussen zelfs al meer dan 60

miljoen streams op Spotify bereikt en het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Davina Michelle staat inmiddels 45 weken in de hitlijsten met het nummer ‘Duurt Te Lang’, dat

in het populaire TV-programma 'Beste Zangers' te zien was. 

“We zien in toenemende mate dat naast de grote en aanhoudende streaming-successen van

Nederlandstalige hiphop en Nederlandse Dance er nu ook grote streaming-aantallen door

Nederlandse artiesten in andere genres worden behaald. Naast Davina Michelle zijn recente

voorbeelden hiervan Susan en Freek, Duncan Laurence, Marco Borsato, Krezip, Nielson, Maan,

Danny Vera en Tino Martin”, aldus Wilbert Mutsaers van Spotify.

Davina Michelle werd bekend door haar vertolking van ‘What About Us’ op haar YouTube

kanaal. De Amerikaanse superster P!nk deelde de video en liet vervolgens weten dat de versie

van Davina beter is dan haar eigen versie. Vervolgens ging dit bericht viral en hiermee werd

Davina enorm populair. 

Davina ontving eerder dit jaar een Edison voor Beste Nieuwkomer en vorige week stond ze nog

in het voorprogramma van het concert van P!nk in Den Haag.
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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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