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The force is strong met Star Wars-muziek op
Spotify
Met de bioscooprelease van Star Wars: The Rise of Skywalker
deze week, kunnen kijken hoe Star Wars door fans wordt beleefd
op Spotify. Niet alleen is the force met filmcomponist John
Williams, zo blijkt, ook Star Wars-podcasts winnen sterk aan
terrein.

Spotify-luisteraars wereldwijd hebben sinds 2015 meer dan 6,7 miljoen uur aan Star Wars-

muziek gestreamd. John Williams’ meteen herkenbare soundtrack is altijd en overal een

favoriet, ook als er even geen nieuwe film is. Zijn meest gestreamde nummer op Spotify

wereldwijd is ‘Duel of the Fates’ uit Star Wars: The Phantom Menace, gevolgd door ‘Across the

Stars (Love Theme)’ uit Star Wars: Attack of the Clones en op de derde plek staat ‘The Imperial

March (Darth Vader’s Theme)’ uit Star Wars: The Empire Strikes Back.

Niet geheel verrassend is dat 4 mei (May the fourth, oftewel Star Wars-dag) de dag is dat elk

jaar de dag is waarop het meest naar Star Wars-muziek wordt geluisterd. Verrassender wellicht

is het gegeven dat het nogal onheilspellend klinkende ‘The Imperial March’ in veel

bruiloftgerelateerde playlists opduikt.

Spotify luisteraars hebben bij elkaar bijna een half miljoen playlists gemaakt met een Star

Wars-thema, en velen hebben zelfs een eigen playlist op basis van hun favoriete personage. “De

meeste user-generated playlists Yoda heeft”, gevolgd door Darth Vader, Jabba de Hutt, Boba

Fett en Han Solo.

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/track/1ghlpxVfPbFH2jenrv9vVw?si=MlVI_Wy8Sv6oc3MRad0VOg
https://open.spotify.com/track/3rUMH7i22tlkymhDPOmXUv?si=uvXNewrnRMKogTcLyv2khQ
https://open.spotify.com/track/2bw4WgXyXP90hIex7ur58y?si=Bg8XESXwTvmLpswJNA4vLQ


Ook Star Wars-gerelateerde podcasts hebben the force inmiddels onder de knie. In de aanloop

naar The Rise of Skywalker is het aantal luisteruren van dergelijke podcasts met 83%

toegenomen op Spotify. De meest geliefde is Binge Mode: Star Wars van de Amerikaanse

website The Ringer, maar in de Spotify top-3 wereldwijd staan ook twee door superfans zelf

geproduceerde Star Wars-podcasts: Star Wars Minute (met een aparte aflevering voor elke

minuut van Star Wars!) en Star Wars Stuff Podcast.

De soundtrack van de nieuwste Star Wars-film The Rise of Skywalker staat vanaf vandaag op

Spotify. Daarnaast heeft Spotify ook een eigen Best of Star Wars-playlist met muziek uit alle

negen Star Wars-films én de spin-offs Rogue One: A Star Wars Story en Solo: A Star Wars

Story.

Spotify’s opvallendste Star Wars-statistieken op een rij:
Luisteraars hebben sinds 2015 meer dan 6,7 miljoen uur aan Star Wars-muziek beluisterd op

Spotify.

De dag waarop de meeste Star Wars-muziek gestreamd wordt is altijd 4 mei (‘May the

fourth’).

‘The Imperial March (Darth Vader’s Theme)’ staat in meer dan 370.000 playlists op Spotify,

waaronder verrassend veel bruiloftplaylists.

Er zijn door luisteraars meer dan 545.000 playlists met een Star Wars-thema aangemaakt op

Spotify. Het meest opgenomen nummer in die playlists is ‘Duel of the Fates’ uit Star Wars:

The Phantom Menace.

De landen die het fanatiekst Star Wars-muziek streamen zijn (op volgorde) de VS, het

Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Spanje, Frankrijk, Australië, Mexico, Brazilië en

Zweden.

De wereldwijd (en ook in Nederland) meest gestreamde Star Wars-soundtracks op Spotify

zijn

1. Star Wars: The Phantom Menace

2. Star Wars: Revenge of the Sith

3. Star Wars: The Force Awakens

4. Star Wars: The Empire Strikes Back

5. Star Wars: Attack of the Clones

De wereldwijd meest gestreamde Star Wars-nummers zijn

1. ‘Duel of the Fates’ (uit Star Wars: The Phantom Menace)

https://open.spotify.com/show/6u8aqT4yaqnXiAwSHQP0NN?si=L5gzzbaoRk-0xOtiGA-COw
https://open.spotify.com/show/6u8aqT4yaqnXiAwSHQP0NN?si=L5gzzbaoRk-0xOtiGA-COw
https://open.spotify.com/show/4tEa85L4PUU8CCbP1SCKCQ?si=M-c-nDEeSVGd143kfq0JLA
https://open.spotify.com/album/26pelVOow8ODvBktJbDiua?si=lRAj-mvJRRyHq6iUbe5JgA
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXaUaRhCgtpCo?si=EHiFTC2ORPGjCCbaq-lolQ
https://open.spotify.com/track/2bw4WgXyXP90hIex7ur58y?si=Bg8XESXwTvmLpswJNA4vLQ
https://open.spotify.com/track/1ghlpxVfPbFH2jenrv9vVw?si=MlVI_Wy8Sv6oc3MRad0VOg
https://open.spotify.com/album/45EFycwtfRhnDPWbc2mClK?si=9RmY14d9QCyEFurRsKruYw
https://open.spotify.com/album/6zhlos3HFJrWni7rjqxacg?si=4t93S6aVR9mMYepRTrtKtQ
https://open.spotify.com/album/3fUKGTsiYL1kSroBWBLmmR?si=LvU7x9FCRKuI_4XunMBY1w
https://open.spotify.com/album/44TnXcUjTIHPBBROepl99a?si=DANFwPwJTMOA26e7jwMZcw
https://open.spotify.com/album/4RSVY5851aNeCttrDpdj7A?si=Wkq70bbHR-WpZF4WpjtxLA
https://open.spotify.com/track/1ghlpxVfPbFH2jenrv9vVw?si=MlVI_Wy8Sv6oc3MRad0VOg


2. ‘Across the Stars (Love Theme)’ (uit Star Wars: Attack of the Clones)

3. ‘The Imperial March (Darth Vader’s Theme)’ (uit Star Wars: The Empire Strikes Back) 

4.‘Rey’s Theme’ (uit Star Wars: The Force Awakens) 

5. ‘Battle of the Heroes’ (uit Star Wars: Revenge of the Sith)

De Star Wars-persoanges met de meeste user-generated playlists zijn Yoda, Darth Vader,

Jabba de Hutt, Boba Fett en Han Solo.

De best beluisterde Star Wars-podcasts op Spotify zijn

1. Binge Mode: Star Wars

2. Star Wars Minute

3. Star Wars Stuff Podcast

4. Full of Sith

5. Star Wars Theory

Van oktober op november jl. Is het aantal luisteruren van Star Wars-gerelateerde podcasts

met 83% toegenomen op Spotify.

De top-10 landen met de grootste Star Wars-podcastfans zijn de VS, Canada, het Verenigd

Koninkrijk, Australië, Duitsland, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Argentinië en

Nederland.

___________

Embedcode voor Spotify’s Best of Star Wars-playlist:
<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DXaUaRhCgtpCo"

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

media"></iframe>

__________

https://open.spotify.com/track/3rUMH7i22tlkymhDPOmXUv?si=uvXNewrnRMKogTcLyv2khQ
https://open.spotify.com/track/2bw4WgXyXP90hIex7ur58y?si=Bg8XESXwTvmLpswJNA4vLQ
https://open.spotify.com/track/5wsHtmFHWntJzcN6n8ivjd?si=YnwcQm6mSaG4rUbn4QX65Q
https://open.spotify.com/track/1u3nu8fNWFua6mQjw4ReEt?si=LFf7TSxJSnKOqY2e3N4hBA
https://open.spotify.com/show/6u8aqT4yaqnXiAwSHQP0NN?si=L5gzzbaoRk-0xOtiGA-COw
https://open.spotify.com/show/1Dq3nCtGbXSoYTKJ941V46?si=h3VVAWouRWisve8RSziOkQ
https://open.spotify.com/show/4tEa85L4PUU8CCbP1SCKCQ?si=M-c-nDEeSVGd143kfq0JLA
https://open.spotify.com/show/6WsVVxRYZxi8SqP1Oa2x7W?si=jDGl-nmMSIS-RHblofFEnA
https://open.spotify.com/show/5CfdZBELwSwv4Yr4WckY7R?si=EHx7zZCGQee8k6DPxxyOvw


OVER SPOTIFY-NL

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 50 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 248 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 113 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.
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