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‘All of Me’ van John Legend wereldwijd grootste
Valentijnshit

Liefdesliedjes zijn een specialiteit van de Amerikaanse soulzanger John Legend,

maar geen ander nummer spreekt zo tot de verliefde verbeelding als ‘All of Me’,

zijn single uit 2013. Met meer dan 1,1 miljard streams op Spotify wereldwijd is ’t

deze Valentijnsdag het favoriete nummers van lovers overal ter wereld – ook in

Nederland. Voor de dansvloer is er zelfs een Tiësto’s Grammy-winnende remix

van het nummer.

Wie bepaalt wat het populairste liefdesliedje op Spotify is? Het zijn de miljoenen luisteraars die

‘All of Me’ in hun zwoelste en gevoeligste playlists zetten, en op Valentijnsdag nog iets vaker op

play drukken dan anders.

In playlists met liefde als thema is ‘All of Me’ is het meest voorkomende nummer. Spotify-

luisteraars wereldwijd hebben samen meer dan 75 miljoen playlists met het woord ‘love’

aangemaakt.

Ook in alle Valentijns-playlists (van zowel mannen als vrouwen) is ‘All of Me’ dé favoriet.

In totaal staat ‘All of Me’ in meer dan 29 miljoen Spotify-playlists wereldwijd.

Sinds de release in 2013 neemt het aantal streams van ‘All of Me’ op Valentijnsdag toe met

minstens 50%. In 2017 was het zelfs 85%.

‘De impact van ‘All of Me’ blijft me verbazen en inspireren,’ vertelt John Legend aan Spotify in

een reactie. ‘Het is heel eervol om iets hebben gemaakt dat zo veel betekent voor zo veel

mensen. Ik heb het nummer ooit geschreven om te uiten wat ik voelde voor de vrouw waarmee

ik mijn leven ging delen. Maar vaak drukken de beste songs iets uit dat niet alleen persoonlijk

is, maar ook universeel. Ik ben dankbaar dat verliefde mensen in de hele wereld er iets bij

voelen en zich het nummer eigen hebben gemaakt.’
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John Legend is onverminderd populair. ‘Conversations in the Dark’, de vorige maand

uitgekomen nieuwe single van People’s Sexiest Man Alive 2019, is de afgelopen weken al meer

dan 10 miljoen keer gestreamd. Zijn vrouw Chrissy Teigen is het daar helemaal mee eens. In

deze blogpost van Spotify voor meer daarover, en over de Valentijnsplannen van het stel.

Muziek is het beste Valentijnskado. Steeds vaker delen mensen op Valentijnsdag een playlist

met hun geliefde. Vorig jaar zelfs twee keer zo vaak als in 2018. En voor wie nog inspiratie

zoekt, is er de This is John Legend-playlist op Spotify. Luister ook naar Love Pop, de meest

gevolgde playlist met liefdesliedjes.

Tot slot zijn hier de meest voorkomende nummers in Valentijns-playlists op Spotify wereldwijd:

1. John Legend - ‘All of Me’

2. Ed Sheeran - ‘Thinking Out Loud’

3. Bruno Mars - ‘Just the Way You Are’

4. Whitney Houston - ‘I Will Always Love You’

5. Elvis Presley - ‘Can’t Help Falling in Love’

6. The Temptations - ‘My Girl’

7. Adele - ‘Make You Feel My Love’

8. Ed Sheeran - ‘Perfect’

9. Aerosmith - ‘I Don’t Want to Miss a Thing’

10. Jason Mraz - ‘I’m Yours’

Lees ook Spotify’s blogpost op For the Record, waarin John Legend deelt wat fans hem vertellen

over hun band met ‘All of Me’.
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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 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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