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Spotify lanceert RADAR, een wereldwijd
programma voor het steunen van opkomende
artiesten.
Rimon en Jeangu Macrooy zijn eerste RADAR artiesten uit Nederland
 

Met de aankondiging van Spotify’s nieuwe RADAR-programma, maakt het

platform vandaag ook bekend welke opkomende artiesten zijn geselecteerd om

een extra steun in de rug te krijgen. Voor Nederland zijn dat zangeres Rimon en

Eurovisie Songfestival-vertegenwoordiger Jeangu Macrooy. Samen met meer dan

30 andere artiesten uit de hele wereld behoren zij tot de eerste lichting die Spotify

met het RADAR programma gaat helpen om een nog sterkere band op te bouwen

met hun huidige én mogelijke nieuwe liefhebbers.

 

De Eritrees-Nederlandse zangeres en songwriter Rimon bracht in 2018 haar debuutsingle

‘Grace’ en EP 'BBYGIRL FOCU$' uit en speelde sindsdien al op festivals als Parklife, Field Day,

Dour, Lowlands en Eurosonic Noorderslag.

De Surinaamse singer/songwriter Jeangu Macrooy heeft in Enschede het conservatorium

doorlopen en werkt samen met producer Perquisite. Dit jaar vertegenwoordigt hij Nederland op

het Eurovisie Songfestival in Rotterdam met zijn zojuist uitgebrachte nieuwe single ‘Grow’.

 

Met onder meer speciale playlists vol nieuw en opkomend talent en andere manieren waarop

muziekliefhebbers deze nieuwe artiesten beter kunnen leren kennen, gaat Spotify deze nieuwe

generatie artiesten ondersteunen. 

 

Dit zijn alle artiesten waar RADAR als eerste mee aan de slag gaat:

Argentinië: Romeo El Santo

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/artist/7b2GRLYNoKPanoqh7lzsbT?si=txizJKi3ST2Oglzo6oAuiQ


Australië: Merci, Mercy

Brazilië: Agnes Nunes

Colombia: Ela Minus

Duitsland: Badmómzjay

Filipijnen: SB19 en August Wahh

Frankrijk: Lous and the Yakuza, Hervé, Phillippine en Yuzmv

India: Taba Chake, Mali en When Chai Met Toast

Indonesië: Monica Karina en Mahen

Japan: Fujii Kaze, Rina Sawayama en Vaundy

Mexico: Silvana Estrada

Nederland: Jeangu Macrooy en Rimon

Oostenrijk: Avec en My Ugly Clementine

Panama: Boza

Spanje: Aleesha, Dora, Guitarricadelafuente, María José Llergo en Paranoid 1966

VAE en Libanon: Hollaphonic x Xriss

Verenigd Koninkrijk: Young T & Bugsey

Verenigde Staten: Alaina Castillo

Zuid-Afrika: Elaine

BEELD

https://open.spotify.com/artist/524oC8NzSWvqPbwiRkYSLH?si=Oy7hjhJUS9yd7i2V6dIyHg
https://open.spotify.com/artist/0OVOH98bZTn0lsdL7MclGw?si=KmSukzJUTriDQw6wXfCZnQ
https://open.spotify.com/artist/4rdJkXHNrMgowlwUdQAg8T?si=1Y7QeX4dSzi6vwFLBtOfJg
https://open.spotify.com/artist/7oWrEQO1d3klp0Qrfh7a5h?si=W2oeH3-URsmJhXeS2W2o4g
https://open.spotify.com/artist/3g7vYcdDXnqnDKYFwqXBJP?si=onefrzM9S4i709CaZhdWUg
https://open.spotify.com/artist/4NsvRUCOVV4KrWRfF65Rcj?si=JaakrWNJQ2eSrU86ZeGsOA
https://open.spotify.com/artist/3mNXGOPYzxYiGxttEvJ9hx?si=0Nmh5FjpRBCMdCyZjhaaPw
https://open.spotify.com/artist/0jm6JzrAGaSgKY02PI2k4E?si=1POCswiwT22L4Bn4aSfCtQ
https://open.spotify.com/artist/1cYA2rnKwpVYe9iVH3Djjm?si=V3yvtDm6ROiFMZnv7j6hTg
https://open.spotify.com/artist/6AnOY77z51J14nEUVsFKTy?si=h-d6rgfSSG6wJ6kB_UtliA
https://open.spotify.com/artist/4JSAaGJ5mNSfG0MBxDFQZN?si=7oCxlzgETpqj7xnzVGFkGA
https://open.spotify.com/artist/04hYGGSjYtLekuuJXEGrIl?si=uMN4qcImSOabN3UfiIsCvQ
https://open.spotify.com/artist/4uz19Fx4VF6BHhzmTuSCOR?si=Pfmtn1xDSVOdbMo2sOUtbA
https://open.spotify.com/artist/5Ag6luL11YrL1Znq0xsVuh?si=1kp5MAdTRHGhCGN-yIhJ1w
https://open.spotify.com/artist/6bDWAcdtVR3WHz2xtiIPUi?si=jj7aKxYLSFqv2ox2sbreUQ
https://open.spotify.com/artist/2KEqzdPS7M5YwGmiuPTdr5?si=LffnJpwgRoyG0skooqO3oA
https://open.spotify.com/artist/2IUl3m1H1EQ7QfNbNWvgru?si=ETpuKnWdRzuwGFufZ1NkIw
https://open.spotify.com/artist/72VywtXEoONiBLNu3ibGI7?si=Xus9E53zS4Kru7sPBzV5hQ
https://open.spotify.com/artist/3t9HafA5eFHM992s4GZ0Gr?si=k13BYmdGRYWxzMlIcZ865g
https://open.spotify.com/artist/4DtUsfaVQBhypuwYmobdSm?si=bCtqugYeTJSDTOXlcQVsRg
https://open.spotify.com/artist/6N8vbhxZ0CYJHd8WGJ9Snf?si=jOuVavKmTpiyZyrLvPEUrw
https://open.spotify.com/artist/5PLynKfQumQiB3ihXcG28Y?si=ZiQ-TVZHQvi_jYIM4MAReA
https://open.spotify.com/artist/2NfSBtmWe7oPw1EmetJVso?si=T7mzPV_mTSuqqeOfuwRV9g
https://open.spotify.com/artist/18qC8mrcJ9ZjChRDPvpadi?si=3wEZVNGfSuGI80AKqwULPg
https://open.spotify.com/artist/5RHjYsmfT5IskZMoU6UuCj?si=W20hIcxCREGoljS6nKYlow
https://open.spotify.com/artist/0oBiYchunKTMDesVICwrvL?si=jiy5_iRHQsmhLFIrj5A_Sg
https://open.spotify.com/artist/70GBRlKEGjfueop2lfdQ4Q?si=S3RBtzAkQSmkH2PV_b_xPA
https://open.spotify.com/artist/6GP540ZTiOPTz8uI76k43u?si=VkiejC00Swut78gbkq4yiQ
https://open.spotify.com/artist/5MOWxZWdW3Hi4IPyyRrRTi?si=E6YHHX0YSwyGgPvgYXUAcA
https://open.spotify.com/artist/3vxW6vSOonNDvW91Fo2Z8f?si=zfwbgSdYQomm8t9UaUtF1A
https://open.spotify.com/artist/6M6XXCcO5gI68XpIlrUL3Z?si=4fygXR5fTUuo5HFh2kVeFw
https://open.spotify.com/artist/0duLKMlcwhyZgqu8zSSjBp?si=IbWEN_XBTlWa4eh3mxpIcg
https://open.spotify.com/artist/5ZkuGe2wkDbeL8JmmhvMOx?si=CB_zuHZdQ_WLQK5La82odg
https://spotify-nl.pr.co/images/349012
https://spotify-nl.pr.co/images/349013


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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