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Spotify, Warner Bros. en DC starten meerjarige
Original Podcast samenwerking
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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.

Van Batman en Wonder Woman tot aan Harley Quinn, Superman en The Joker. Deze populaire

superhelden en schurken afkomstig uit het uitgebreide universum van DC, een van ‘s werelds

grootste uitgeverijen op het gebied van comics, komen binnenkort naar de streamingdienst.

Vanaf vandaag kondigen Spotify, Warner Bros. en DC een meerjarige samenwerking aan op de

distributie en productie van een reeks nieuwe original podcasts.

De samenwerking is de eerste die het intellectueel eigendom van alle DC Super Heroes en

Super-Villains omvat. Hiermee krijgt Spotify als eerste toegang tot original scripted narrative

series die exclusief op het platform worden uitgerold. En zoals bij alle podcasts op Spotify geldt

ook hier: alles waar DC op staat is toegankelijk voor zowel Premium als Free gebruikers.

Naast de productie van nieuwe series gebaseerd op bestaande characters en franchises van de

Warner Bros en DC universes, gaan ze ook samen een volledig nieuwe programmering van

origineel intellectueel eigendom ontwikkelen - dat betekent nooit-eerder-vertoonde crossover

events om naar uit te kijken!

Om als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe series die eraan komen, kunnen gebruikers zich

nu abonneren op Spotify’s nieuwe DC universe hub. Alles over deze bloedstollende

samenwerking is te lezen op Spotify’s For the Record blog. Officieel artwork is hier te vinden.

Embeddable content is hier te vinden.
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