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‘Señorita’ is meest gestreamde song of the
summer op Spotify - in Nederland en
wereldwijd
De chemie tussen Shawn Mendes en Camila Cabello spat er al
maanden af: hun duet ‘Señorita’ is niet alleen wereldwijd, maar
ook in Nederland het meest gestreamde nummer op Spotify van
deze zomer. Liefst elf van de twintig populairste zomerliedjes in
Nederland, gemeten tussen 1 juni en 20 augustus, zijn
producties van eigen bodem, waarvan er één ook wereldwijd in
de top-20 staat: de beat van ‘Old Town Road’ van de
Amerikaanse rapper Lil Nas X werd in Purmerend in elkaar
gezet door de Nederlander Young Kio.
‘Hoe het Danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle was onmiskenbaar
de grootste Nederlandse hit van deze zomer. ‘Piece of Your Heart’ van Meduza featuring
Goodboys mag deze zomer de populairste dance plaat op Spotify heten en qua hiphop gingen de
streaming cijfers van Boef en Dopebwoy’s ‘Guap’ in ons land nog net die van ‘Old Town Road
(Remix)’ voorbij.

DJ-trio Kris Kross Amsterdam, zangeres Tabitha en rapper Frenna (‘Plankgas’, ‘Give Dem’)
scoren alledrie zelfs tweemaal in de top-20 van Spotify’s meest gestreamde nummers tussen 1
juni en 20 augustus. Die eerste twee deden dat ook daadwerkelijk samen: ‘Moment’ (met
Kraantje Pappie erbij) en ‘Hij is van Mij’ (inclusief Maan en Bizzey) behoren tot de grootste
Nederlandstalige hits van het jaar. ‘Hij is van Mij’ kwam al in december uit, waardoor het
nummer voor het derde seizoen op rij in de top-20 staat, een uitzonderlijke prestatie.
De internationale hits die in Nederland goed scoren zijn ook bijna allemaal hits in de rest van de
wereld: alleen wijlen Avicii (nummer 10 in Nederland) en de Zweeds-Engelse zangeres Mabel
(nummer 12) staan niet in de wereldwijde top-20. Naast ‘Señorita’ scoort Shawn Mendes daarin
ook met ‘If I Can’t Have You’ en zijn Ed Sheeran, Daddy Yankee en Lil Nas X eveneens tweemaal
vertegenwoordigd. Die laatste is momenteel duidelijk de populairste nieuwe artiest. De
Panamese zanger Sech staat wereldwijd op nummer 7 met ‘Otro Trago’, waarmee hij dit jaar
doorbrak in Latijns-Amerika.
Luister naar de soundtrack van deze zomer in Spotify’s Songs of the Summer-playlist met
daarin ’s werelds grootste zomerhits van 2019.

De meest gestreamde nummers in Nederland (van 1 juni t/m 20 augustus):
1. Shawn Mendes & Camila Cabello - ‘Señorita’
2. Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle - ‘Hoe het Danst’
3. Ed Sheeran & Justin Bieber - ‘I Don't Care’
4. Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha - ‘Moment’
5. Meduza featuring Goodboys - ‘Piece of Your Heart’
6. Boef featuring Dopebwoy - ‘Guap’
7. Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus - ‘Old Town Road (Remix)’
8. Duncan Laurence - ‘Arcade’
9. Lewis Capaldi - ‘Someone You Loved’
10. Avicii featuring Aloe Blacc - ‘SOS’
11. Snelle & Frenna - ‘Plankgas’
12. Mabel - ‘Don't Call Me Up’
13. Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora - ‘Ritual’
14. Henkie T & Jonna Fraser - ‘DomDoen’
15. Martin Garrix featuring Macklemore & Patrick Stump - ‘Summer Days’
16. Ed Sheeran featuring Khalid - ‘Beautiful People’

17. Daddy Yankee featuring Snow - ‘Con Calma’
18. Frenna featuring Chivv - ‘Give Dem’
19. Shawn Mendes - ‘If I Can't Have You’
20. Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha featuring Bizzey - ‘Hij is van Mij’

De meest gestreamde nummers wereldwijd (van 1 juni t/m 20 augustus):
1. Shawn Mendes & Camila Cabello - ‘Señorita’
2. Ed Sheeran & Justin Bieber - ‘I Don't Care’
3. Billie Eilish - ‘Bad Guy’
4. Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus - ‘Old Town Road (Remix)’
5. Bad Bunny featuring Tainy - ‘Callaita’
6. Ed Sheeran featuring Khalid - ‘Beautiful People’
7. Sech featuring Darell - ‘Otro Trago’
8. Lewis Capaldi - ‘Someone You Loved’
9. Post Malone featuring Young Thug - ‘Goodbyes’
10. Post Malone & Swae Lee - ‘Sunflower’
11. Lil Tecca - ‘Ransom’
12. Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny - ‘Soltera (Remix)’
13. Shawn Mendes - ‘If I Can't Have You’
14. Drake featuring Rick Ross - ‘Money in the Grave’
15. Daddy Yankee featuring Snow - ‘Con Calma’
16. Meduza featuring Goodboys - ‘Piece of Your Heart’
17. Lizzo - ‘Truth Hurts’
18. Katy Perry - ‘Never Really Over’
19. DJ Snake, J Balvin & Tyga - ‘Loco Contigo’
20. Lil Nas X - ‘Panini’
Bekijk hier Shawn Mendez reactie op de nummer 1 positie van Senorita op Spotify
deze zomer.
Embed code voor Songs of the Summer:
<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DX4zbZrYRGVam"
width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encryptedmedia"></iframe>
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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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