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Naast memoires ook een muzikale podcast van
Matthew McConaughey

⏲

https://spotify-nl.pr.co/


De Oscar-winnaar vertelt in Greenlights over zijn favoriete muziek

Als Matthew McConaughey geen filmster was geworden, had hij het ook als radio-

dj vast niet gek gedaan. De 50-jarige Oscar-winnaar brengt deze week zijn

memoires uit en presenteert voor Spotify een eenmalige, uurlange podcast waarin

hij sommige van zijn favoriete nummers laat horen. Het diepe Texaanse accent

van de acteur is minstens zo aantrekkelijk als zijn anecdotes—en de muziek

natuurlijk.

Voor Greenlights selecteerde Matthew McConaughey tien nummers die op zijn

hoogstpersoonlijke frequentie resoneren. De acteur uit Austin heeft een onnavolgbaar charisma

dat niet alleen van het scherm spat, maar ook duidelijk overkomt als hij je leidt door zijn

soundtrack van ‘this rodeo called life’. Zoals die keer dat hij, nadat een goede vriend was

overleden, troost vond bij een concert van Dwight Yoakam, of als hij vertelt over de plaat van

U2 die hem als uitwisselingsstudent door een raar jaar in Australië hielp.

Matthew McConaughey brak door met Richard Linklaters Dazed and Confused (1993) en

speelde sindsdien in talloze Hollywoodfilms, van de romantische komedie How to Lose a Guy

in 10 Days tot de sciencefictionfilm Interstellar. In 2014 won hij de Oscar voor beste

mannelijke hoofdrol in Dallas Buyers Club.

Nieuw format
De show van Matthew McConaughey is een voorbeeld van Spotify’s onlangs geïntroduceerde

interactieve podcastformat, dat makers in staat stelt om complete nummers op te nemen in hun

programma. Premium-abonnees kunnen het resultaat in zijn geheel beluisteren, gratis

gebruikers horen in de podcast muzikale fragmenten van 30 seconden.

De nummers die McConaughey uitkoos zijn van Aloe Blacc, John Mellencamp, Bob Dylan,

Dwight Yoakam, The Cars, U2, Ali Farka Touré & Ry Cooder, Clutch, Sturgill Simpson en

Mishka. Luister hier naar Matthew McConaughey’s Greenlights. 

De embedcode van de podcast:

Cover-art, een persfoto en een introductiefilmpje van McConaughey download je hier.

Greenlights

https://open.spotify.com/show/3UNka730fRKWIkBwQVJzVz?si=pgSwicjZTR6P9Df1yPFFQQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zI-__3QLPoHNc4HldhSIIq-hqrYF4U7w
https://open.spotify.com/embed-podcast/show/3UNka730fRKWIkBwQVJzVz


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 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.
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