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Batman komt naar Spotify
Streaming dienst kondigt eerste verhalende podcast aan in
samenwerking met Warner Bros. en DC

Spotify, Warner Bros. en DC kondigen aan dat filmmaker, schrijver en producent

David S. Goyer (The Dark Knight Trilogy, Man of Steel) terugkeert naar Gotham

City met Batman Unburied; een nieuwe verhalende podcast die in 2021 op Spotify

verschijnt. David S. Goyer is als executive producer verbonden aan de eerste

original podcast die voortvloeit uit de meerjarige samenwerking tussen de

partners.

 

Goyer legde de basis voor het verhaal van de podcastserie en begeleidt het project. De serie is

het eerste project dat voortkomt uit de meerjarige overeenkomst van de bedrijven om een serie

verhalende podcasts te produceren en distribueren gebaseerd op het superhelden-universum

van DC Comics. Dit wordt bevolkt door superhelden als Batman, Superman en Wonder

Woman. Batman Unburied zal de duistere kanten van Bruce Wayne’s persoonlijkheid

verkennen, maar specifieke details blijven vooralsnog geheim.

“Ik ben al een tijd fan van verhalende podcasts en was op zoek naar het juiste verhaal. De

terugkeer naar Batman leek me een uitgelezen kans,” aldus Goyer. “Bij het maken van de serie

maken we gebruik van de unieke voordelen die geluid biedt om in de meer nachtmerrie-achtige

leden van Batman’s schurkengalerij te duiken.”

 

“David Goyer is een uitzonderlijk talent en we hadden ons geen betere leider kunnen wensen

om de oneindige mogelijkheden die podcasts bieden in te zetten en aan bijna 300 miljoen

Spotify gebruikers een onvergetelijke Batman-sage te geven.”, aldus Dawn Ostroff, Chief

Content and Advertising Bussiness Officer van Spotify.

 

Spotify is het exclusieve platform voor Batman Unburied, dat wordt ontwikkeld en

geproduceerd door Goyer’s productiemaatschappij Phantom Four in samenwerking met

Warner Bros.’ Blue Ribbon Content. Naast Goyer treedt Phantom Four’s Keith Levin op als

executive producer. 

Batman Unburied wordt verwacht op Spotify in 2021. Fans die als eerste DC op Spotify willen

ervaren, kunnen zich hier opgeven om op de hoogte te blijven.

https://open.spotify.com/show/3Zpq7h0kVrOyn8TU54eW5m?si=zWNEfrCGQgOBbzMSJVX5CA
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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 60 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 299 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 138 miljoen Spotify Premium-abonnees in 92 landen.

 

Meer informatie over deze aankondiging, cover art van Batman Unburied en beeldmateriaal

van Goyer is hier te vinden.
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