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Veranderende behoeftes aan muziek en
podcasts
Hoe social distancing Spotify streaming beïnvloedt

Met een groot deel van de wereldbevolking aan huis gekluisterd, nam de
streamingdienst tussen 19 en 25 maart significante ontwikkelingen waar in
de wereldwijde luistertrends op Spotify. Zo steeg onder andere het aantal
kook- en huiselijke playlists flink, wat er op wijst dat mensen vooral bezig
zijn met hun leven binnenshuis en minder met feestelijkheden. Podcasts
over zelfontwikkeling (wellness, meditatie) werden ook meer beluisterd.
Spotify zette de opvallendste ontwikkelingen op een rij.

Streaming in tijden van social distancing
Meer mensen zijn de afgelopen tijd begonnen met het maken van gezamenlijke playlists, een

activiteit die gelijkgestemden op een leuke manier dichter bij elkaar brengt. (Voor degenen die

niet weten hoe dat werkt is hier een video tutorial te vinden hoe zo’n gezamenlijke playlist te

maken). Spotify-luisteraars delen ook meer content op hun sociale netwerken dan normaal,

waarschijnlijk om hun vrienden en volgers op afstand te laten weten waar ze naar luisteren.

(Hier valt te leren hoe luisteraars hun song van het moment kunnen delen op Snapchat of

Instagram). Maar ook de manier waarop men muziek luistert verandert. Dat is onder meer te

zien aan de apparaten waarop wordt gestreamd: doordat minder mensen onderweg zijn voor

werk of studie, wordt er meer gestreamd op computers, televisies, smart speakers en game-

consoles.

Meer behoefte aan rustige muziek

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://support.spotify.com/us/article/create-playlists-with-your-friends/
https://newsroom.spotify.com/2019-09-09/share-what-youre-listening-to-on-spotify-with-snapchat/
https://newsroom.spotify.com/2018-05-01/share-the-song-or-podcast-youre-listening-to-on-instagram/


Het is ook opvallend dat de nummers die mensen aan hun playlists toevoegen vaker rustiger

van aard zijn: meer akoestisch, minder dansbaar en minder energiek dan tot voor kort. De

muziek is bovendien vaker instrumentaal in plaats van met zang of rap. En ja, er is uiteraard

ook een toename in ‘thematische’ streams te zien. Zo werd ‘Don’t Stand So Close to Me’ van The

Police de afgelopen weken 135% meer gestreamd. Een goede aansporing om buiten anderhalve

meter afstand te blijven houden. Mensen op zoek naar rust en inspiratie kunnen hun hart

ophalen aan vele playlists in de Spotify Chill-hoek.

Artiesten die virtuele shows geven, zien toename streams
Nu live concerten en tours op grote schaal zijn afgelast of uitgesteld, zijn veel artiesten virtueel

gaan optreden via livestreams. Zij zien na afloop dat hun fans na zulke ‘shows’ naar hun Spotify

doorstromen om nog meer muziek van hen te horen, zoals dat ook gebeurt na ‘gewone’

concerten.In Nederland ondervonden Davina Michelle en Snelle dit effect met het nummer ‘17

miljoen mensen’, dat ze voor het eerst speelden tijdens haar livestream concert vanuit de lege

Ahoy. Vervolgens werd het een onverbiddelijke nummer 1 hit met inmiddels meer dan 4,7

miljoen streams op Spotify. Internationaal zijn James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard,

Chloe x Halle, Code Orange en Jewel slechts enkele van de artiesten waarvan de

streamingcijfers zijn toegenomen na zulke livestreams.

Meer muziek en podcasts voor kinderen
Voor veel ouders is het een uitdaging om hun kinderen veilig bezig te houden - ze misschien

zelfs iets te leren - terwijl ze tegelijkertijd ook proberen werk te verzetten. Er is dan ook een

duidelijke toename zichtbaar in de vraag naar kinder- en familie content, in het bijzonder naar

muziek die kleine kinderen helpt om te gaan slapen. Zowel kindermuziek als klassieke muziek

worden meer beluisterd. De meest gestreamden zijn hier verzameld: playlists en podcasts die

ouders het meest streamen voor hun kinderen.

Podcasts en playlists om fit en gezond te blijven
Luisteraars maken bovendien meer tijd voor zichzelf, en daarbij zijn gezondheid en wellness

topprioriteiten. Meer mensen dan ooit hebben de afgelopen week geluisterd naar podcasts in de

categorie Lifestyle en gezondheid, en naar podcasts met de woorden ‘koken’ of ‘recepten’ in de

titel of beschrijving. Luisteraars maken en volgen ook meer workout playlists dan een maand

geleden en de streams van hardloop-, yoga-, natuurgeluiden- en meditatiepodcasts zijn

eveneens toegenomen.

Liedjes op balkons leiden ook tot meer streaming

https://open.spotify.com/track/5veJDT0MLsLbhYsx42GXUD?si=uiOcTn85TcGrXdoDMtUtHA
https://open.spotify.com/genre/chill-page
https://open.spotify.com/genre/chill-page
https://open.spotify.com/artist/53KwLdlmrlCelAZMaLVZqU?si=hJtHe__FSQWKiTQwvsjvrA
https://open.spotify.com/artist/4wM29TDTr3HI0qFY3KoSFG?si=4Yg3lvGcTh2JYGlPYm815g
https://open.spotify.com/artist/4CvZd3qzC2HbLxAoAEBRIL?si=WGM7ai3pQCyVeEoBoRfaVQ
https://open.spotify.com/artist/0AsThoR4KZSVktALiNcQwW?si=_KiVHDlPTFOFIcKDxnCmFg
https://open.spotify.com/artist/6qtECqesbU29iftyeWmldK?si=JMh2fE92QVaDOCTOez4G7A
https://open.spotify.com/artist/6FbDoZnMBTdhhhLuJBOOqP?si=2oJmeAKLRq-SBtKWbdx2_Q
https://newsroom.spotify.com/2020-03-27/heres-what-parents-around-the-world-have-been-playing-for-their-kids-at-home/
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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.

Met name in Italië en Spanje zijn mensen samen uit hun ramen en vanaf hun balkons gaan

zingen, ook ter ere van alle zorgmedewerkers en het ambulancepersoneel. Twee van de

nummers die in Italië gezongen worden, zijn dan ook flink meer gestreamd. ‘Abbracciame’ van

Andrea Sannino 820% meer op 13 maart en ‘Azzuro’ (o.a. geschreven door Paolo Conte) 715%

meer op 14 maart. In Spanje stegen de streams van de jaren ‘80 hit ‘Resistiré’ (‘Ik verzet me’)

van Duo Dinamico sinds 15 maart met meer dan 435%, nadat dit tijdens de lockdown het

nationale lijflied werd.

Spotify-nl

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_spotify-nl
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https://open.spotify.com/track/18IHat7huwIdEQ9hhaKfDr
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