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Wereldwijd blijft K-pop aan fans winnen: de
cijfers
Enhanced album Map of the Soul : 7 van BTS nu uit op Spotify
Met de release, afgelopen vrijdag, van het nieuwe album van ’s werelds
populairste K-popgroep BTS, is het interessant om te kijken naar de ontwikkeling
van het genre. Sinds de lancering van Spotify’s officiële K-Pop Daebak-playlist in
2014, is het luisteraandeel van K-pop met meer dan 1800% toegenomen. De
playlist heeft inmiddels meer dan 2,4 miljoen volgers en de afgelopen zes jaar is er
op Spotify meer dan 134 miljard minuten aan K-pop beluisterd.
Met de langverwachte release van Map of the Soul : 7, het nieuwe album van BTS, werden Kpopfans overal ter wereld dit weekend op hun wenken bediend. De groep uit Seoul vestigde
meerdere records op Spotify:
In 2017 was BTS met ‘DNA’ de eerste K-popgroep met een notering in Spotify’s Global 50hitlijst.
De single ‘Boy With Luv’ (ook te vinden op Map of the Soul : 7) met zangeres Halsey is met
ruim 380 miljoen streams het meest gestreamde K-popnummer op Spotify. Dat werd het in
minder dan een jaar tijd.
BTS was in 2019 de eerste Aziatische groep met meer dan 5 miljard streams op Spotify.
Het afgelopen jaar zijn daar 3 miljard streams bij gekomen en op dit moment heeft BTS dus
meer dan 8 miljard streams.
Als je op Spotify luistert naar Map of the Soul : 7 The Enhanced Album, hoor je een exclusief
welkomstwoord door RM, het verhaal achter elk nummer en persoonlijke boodschappen van
alle BTS-leden.

‘De wereldwijde K-popexplosie van de afgelopen jaren is niet meer te missen. We hebben ’m bij
Spotify van dichtbij gevoeld,’ aldus Kossy Ng, Spotify’s Head of Artist and Label Marketing
voor Azië. ‘Dit is echt het eerste Aziatische muziekgenre dat wereldwijd aanslaat. K-popfans
behoren tot de meest enthousiaste en actieve muziekliefhebbers en de K-popfanschare – hoe ze
met elkaar functioneren, communiceren en contact maken – is nergens anders mee te
vergelijken. Het lijdt geen twijfel dat de enorme populariteit van K-pop alleen nog maar zal
toenemen en door K-popartiesten met fans in de hele wereld te verbinden, zal Spotify die
ontdekking met veel plezier verder stimuleren.’
Sinds 2015 heeft K-pop ook een eigen hub op Spotify, met uiteenlopende playlists die alle
facetten van het genre beslaan: van opkomende artiesten tot spannende samenwerkingen tot de
soundtracks van Koreaans films en series, beter bekend als OST’s.
Een aantal opvallende K-popstatistieken:
Alles bij elkaar heeft Spotify tot nu toe meer dan 41 miljard K-popstreams gegenereerd.
Van de K-popluisteraars valt 53% in de leeftijdscategorie 18-24 jaar en is 73% vrouw.
Wereldwijd hebben Spotify-luisteraars K-popnummers toegevoegd aan meer dan 96 miljoen
playlists.
De meest gestreamde K-popartiesten op Spotify zijn BTS (meer dan 8 miljard keer),
Blackpink, Exo, Twice en Red Velvet. Zie onder voor de hele top-10.
Het meest gestreamde K-popnummer op Spotify is de Koreaans-Amerikaanse combinatie
‘Boy With Love’ van de groep BTS met zangeres Halsey, dat al meer dan 380 miljoen keer
gestreamd is. Zie onder voor de hele top-10.
De meest gestreamde K-popartiesten op Spotify in Nederland (januari 2014 –
januari 2020):
1. BTS
2. Blackpink
3. Twice
4. Exo
5. Stray Kids
6. Mamamoo
7. Ateez
8. Red Velvet
9. Monsta X
10. GOT7

De meest gestreamde K-popartiesten op Spotify wereldwijd (januari 2014 – januari 2020):
1. BTS
2. Blackpink
3. Exo
4. Twice
5. Red Velvet
6. BigBang
7. Seventeen
8. Monsta X
9. iKon
10. NCT 127
De meest gestreamde K-popnummers op Spotify wereldwijd (januari 2014 –
januari 2020):
1. BTS featuring Halsey - ‘Boy With Luv’
2. Dua Lipa featuring Blackpink - ‘Kiss and Make Up’
3. BTS - ‘Fake Love’
4. Blackpink - ‘Kill This Love’
5. BTS - ‘DNA’
6. Blackpink ‘DDu-Du DDu-Du’
7. BTS - ‘Blood Sweat & Tears’
8. Psy - ‘Gangnam Style’
9. Jennie - ‘Solo’
10. Blackpink - ‘As If it’s Your Last’
Zie ook onze blogpost op For the Record voor een downloadbare infographic met nog meer Kpopstatistieken.
Tot de slot: de embedcode voor Map of the Soul : 7 The Enhanced Album van BTS.
<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DWZXJZz1quJMH"
width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encryptedmedia"></iframe>
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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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