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Internationale Vrouwendag: de best beluisterde
vrouwelijke stemmen op Spotify
Billie Eilish de populairste vrouwelijke artiest op Spotify, Damn, Honey de nummer 1 podcast

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart presenteert Spotify

een overzicht van de best beluisterde vrouwelijke stemmen op het platform. Met

de hashtags #musicneedswomen lanceert de streamingdienst een campagne die

het belang van vrouwen voor de muziek benadrukt. Daarnaast zal er op 8 maart

een speciale hub voor Internationale Vrouwendag live gaan op Spotify, vol met

door vrouwen gemaakte nummers, playlists, podcasts, en playlist-takeovers door

interessante vakvrouwen uit de muziek- en podcastwerelden.

De Amerikaanse tiener Billie Eilish is wereldwijd en ook in Nederland niet alleen de populairste

vrouwelijke artiest op Spotify van dit jaar tot nu toe (1 januari-1 maart 2020), maar met meer

dan 10,3 miljard streams ook de populairste van álle artiesten. Ze heeft ruim 60 miljoen

maandelijkse luisteraars, haar nummer ‘Bad Guy’ is de 1,2 miljard streams gepasseerd en

pas nog bracht ze ‘No Time to Die’ uit, het nieuwe Bond-thema. Na Billie Eilish volgen op

Spotify in Nederland de zangeressen Maan, Camila Cabello, Dua Lipa en Emma Heesters.

Masterclass #musicneedswomen
In aanloop naar Internationale Vrouwendag organiseerde Spotify in Nederland vorige week een

masterclass voor vrouwen in de Nederlandse muziek. Hiermee wil Spotify hen steunen in hun

verdere ontwikkeling op en via het audioplatform. Zeventig vrouwelijke artiesten waaronder

Maan, Davina Michelle en Emma Heesters woonden de masterclass bij. 

Podcasts door vrouwen
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In Amerika is ‘true crime’ in de lijst van best beluisterde, door vrouwen gehoste podcasts het

meest beluisterde genre dit jaar tot nu toe (1 januari-1 maart). My Favorite Murder van de

komieken Karen Kilgariff en Georgia Hardstark staat er op nummer één. In de Nederlandse

top-5 van meest beluisterde podcasts door vrouwen gepresenteerd staat ook een podcast over

waargebeurde misdaad, namelijk het Vlaamse De Volksjury, op nummer 3. Leestip: het

interview met sociaal-psycholoog Amanda Vicary op Spotify’s blog For the Record, over

waarom vrouwen vaak geobsedeerd zijn door waargebeurde misdaad.

 

De populairste door vrouwen gemaakte podcast in Nederland is Damn, Honey van Marie Lotte

Hagen en Nydia van Voorthuizen, het tweewekelijkse feministische praatprogramma ‘over alle

shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen’. Op nummer 2 staat de (sinds december jl.

gestopte) podcast van überinfluencer Monica Geuze en op nummer 4 de ironisch getitelde

Monica Geuze Fanpodcast van Lena Bril en Doortje Smithuijsen. NRC’s door Lamyae Aharouay

gepresenteerde, wekelijkse politieke podcast Haagse Zaken is de nummer 5.

Alle lijstjes bij elkaar:

Top-10 meest gestreamde vrouwelijke artiesten op Spotify van het jaar tot nu toe,

wereldwijd:

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Halsey

5. Camila Cabello

6. Selena Gomez

7. Dua Lipa

8. Nicki Minaj

9. Karol G

10. Tones and I

Top-10 meest gestreamde vrouwelijke artiesten op Spotify van het jaar tot nu toe,

Nederland:

1. Billie Eilish

2. Maan

3. Camila Cabello

4. Dua Lipa

5. Emma Heesters
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6. Selena Gomez

7. Tabitha

8. Ariana Grande

9. Tones and I

10. Halsey

Top-5 meest gestreamde, door vrouwen gehoste podcasts, wereldwijd (gebaseerd

op geluisterde uren van 1 januari tot 1 maart 2020):

1. My Favorite Murder (VS)  

2. Crime Junkie (VS) 

3. Call Her Daddy (VS) 

4. Mordlust (Duitsland) 

5. Morbid (VS)

Top-5 meest gestreamde, door vrouwen gehoste podcasts, in Nederland

(gebaseerd op geluisterde uren van 1 januari tot 1 maart 2020):

1. Damn, Honey

2. Monica’s Podcast

3. De Volksjury

4. Monica Geuze Fanpodcast

5. Haagse Zaken
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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
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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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