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Mariah Carey trapt kerstperiode af op Spotify
Kerstkoningin Mariah Carey en Spotify vieren de feestdagen dit jaar op zeer bijzondere wijze.

Om de 25e verjaardag van haar klassieker ‘All I Want For Christmas is You’ luister bij te zetten,

lanceert Spotify vandaag namelijk Mariah Carey’s All I Want For Christmas is You Enhanced

Album. In een exclusieve, in het officiële Christmas Control Center opgenomen video verklaart

de zangeres met één druk op de knop de kerstperiode officieel voor geopend. Bekijk het filmpje

hier op Spotify’s nieuwsblog For the Record.
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Het door Mariah Carey mede-geschreven en -geproduceerde ‘All I Want For Christmas is You’

is de afgelopen kwarteeuw uitgegroeid tot een wereldwijd geliefde kerstklassieker met

inmiddels meer dan 520 miljoen streams op Spotify. Vorig jaar nam het aantal streams tussen

begin oktober en eind december met meer dan 2000 procent toe, met 24 december als hoogste

stream-piek. Hoewel het nummer tijdens de feestdagen duidelijk veruit het vaakst gestreamd

wordt, gebeurt dat van januari tot en met oktober overigens ook.

 

Hoewel ze jonger zijn dan het nummer zelf, zijn Spotify-luisteraars tussen 18-24 jaar de meest

fanatieke streamers van de klassieker. Ze nemen 29% van de streams voor hun rekening,

gevolgd door de leeftijdsgroep van 35-44 jaar met 17%. Het nummer is aan meer dan twaalf

miljoen playlists toegevoegd en is meer dan duizend keer gecoverd, o.a. door Michael Bublé,

Clementine Duo, Davina Michelle, De Toppers en Fifth Harmony.

 

Ook in Nederland zijn er veel fans van de populaire kersthit. In december vorig jaar stond

Mariah Carey met haar ‘All I want for Christmas’-tour in een uitverkocht Ziggo Dome in

Amsterdam. ‘All I Want For Christmas is You’ is met afstand het meest gestreamde

kerstnummer op Spotify in Nederland. Dit was in ons land de Spotify kerst top-10 van vorig

jaar:

 

Mariah Carey - ‘All I Want For Christmas is You’Wham! - ‘Last Christmas’Ariana Grande -

‘Santa Tell Me’Justin Bieber - ‘Mistletoe’Michael Bublé - ‘It’s Beginning to Look a Lot Like

Christmas’Chris Rea - ‘Driving Home For Christmas’Andy Williams - ‘It’s the Most Wonderful

Time of the Year’Bobby Helms - ‘Jingle Bell Rock’Kelly Clarkson - ‘Underneath the Tree’Train -

‘Shake Up Christmas’

 

Mariah Carey’s All I Want For Christmas is You Enhanced Album is alleen op Spotify te

vinden en bevat unieke content bij Mariah’s meesterlijke album Merry Christmas – allemaal op

één en dezelfde plek. Het enhanced album ging live op Spotify op hetzelfde moment dat Mariah

in het Christmas Control Center vandaag de kerstperiode officieel voor geopend verklaarde. Het

hilarische filmpje is ook hier te zien (en op For the Record).

 

Het enhanced album is met deze code te embedden:

<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DX6YV6aDRPWY2"

width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-

media"></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.

Over Mariah Carey
Mariah Carey is de best verkopende vrouwelijke artiest aller tijden met meer dan 200 miljoen

verkochte albums tot nu toe en achttien Amerikaanse nummer-1-hits (waarvan zeventien

zelfgeschreven), meer dan welke solo-artiest ook. Ze is een zangeres, songwriter en producer

met talloze Grammy Awards, meerdere American Music Awards, Billboards Top Female Artist

of All Time-, Artist of the Decade- en Icon Awards, de World Music Award voor ’s werelds best

verkopende vrouwelijke artiest van het millennium en BMI’s Icon Award voor buitengewone

songwritingprestaties - om maar een aantal belangrijke prijzen te noemen. Met haar opvallende

bereik van vijf octaven en grote songwriting- en productietalent is Mariah het toonbeeld van

een moderne pop-performer. Haar niet aflatende impact overstijgt de muziekindustrie en heeft

een onuitwisbare indruk gemaakt op de hele wereld. In 2009 won ze de Breakthrough

Performance Award van het Palm Springs International Film Festival voor haar rol in Lee

Daniels’ film Precious. Verder profileert Mariah zich als filantroop met haar werk voor o.a. Save

the Music, Make-A-Wish, World Hunger Relief en de Elton John AIDS Foundation. Als grote

supporter van kinderprojecten, zowel in de VS als daarbuiten, is ze samen met het Fresh Air

Fund de oprichter van Camp Mariah, een plek waar stadskinderen zich op een carrière kunnen

oriënteren. Mariah wordt vertegenwoordigd door Roc Nation, CAA en Imprint PR.

www.mariahcarey.com
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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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