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Spotify Listening Together: hoe we wereldwijd
tegelijkertijd naar hetzelfde luisteren
Waar je op dit moment ook naar luistert, er is een goede kans dat je niet de enige

bent. Luisteren verbindt ons, zelfs als we het niet in de gaten hebben. Zo zijn er

elke seconde meer dan 30.000 mensen ter wereld die op Spotify op hetzelfde

nummer klikken. Sommige van die connecties worden vanaf nu, terwijl ze

gebeuren, in beeld gebracht als onderdeel van Spotify’s nieuwe campagne

Listening Together. Of het nu ‘Imagine’ is of ‘Toosie Slide’, je ziet waar de

connecties plaatsvinden en welke nummers ze tot stand brengen.
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https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/track/7pKfPomDEeI4TPT6EOYjn9?si=d7DDchH8RYqFdIBUzrj3LQ
https://open.spotify.com/track/466cKvZn1j45IpxDdYZqdA?si=CDOA-fHGRvm7z1SpOdVvYw
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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.

Spotify’s Listening Together-campagne komt voort uit die ene vraag die zo veel mensen

dagelijks bij elkaar brengt: waar luister jij op dit moment naar? Het kan pop zijn of hiphop, of

opera, maar in een tijd waarin we letterlijk afstand van elkaar moeten houden, is het mooi om

te zien dat muziek ons nog steeds voortdurend dichter bij elkaar brengt. Selena Gomez, Dolly

Parton, Troye Sivan en Haim zijn enkele van de artiesten die vertellen welke muziek en

podcasts op Spotify hen door deze tijd slepen.

Listening Together is vanaf vandaag ook in Nederland beschikbaar. Kijk hier voor

beeldmateriaal, inclusief statements van artiesten, waaronder:

‘Luisteren naar muziek geeft mij zoveel hoop en blijdschap, zelfs in deze moeilijke tijd.’ – Dolly

Parton

‘Ik luister de laatste tijd naar downtempo vibes tijdens het gamen.’ – Lil Yachty

‘Ik luister naar een heel uiteenlopende mix van classics en nieuwe muziek terwijl ik

geïnspireerd ben om nieuwe gerechten te koken.’ – Selena Gomez

Spotify onderzoekt momenteel hoe luisteraars in de toekomst meer kunnen interacteren met

Listening Together en hoopt daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Kijk voor meer details op Spotify’s blog For the Record en download hier het beeldmateriaal.

De visuals van de microsite vind je hier.
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