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Spotify zet zich in voor meer gendergelijkheid in
muziekwereld
Amsterdam, 29 april 2021 -- Spotify wil vrouwelijke artiesten het
podium geven dat zij verdienen. Vandaag lanceert de
streamingdienst in meer dan 50 landen het EQUAL Music
Program met als doel vrouwelijke artiesten en makers actief te
ondersteunen. Spotify wil met het programma aandacht vragen
voor ongelijkheid in de muziekwereld.

Ongeveer 1 op de 5 artiesten in de hitlijsten is vrouw. Dat staat in schril contrast met de invloed

van vrouwen op de muziekwereld  in het algemeen. De eerste stap om de scheve verhoudingen

recht te trekken, is om meer gelijke  kansen te creëren voor iedereen die zich als vrouw

identificeert. 

Luwten gekozen als eerste Nederlandse EQUAL artiest
Een belangrijk onderdeel van het EQUAL programma is de EQUAL artiest van de maand. Deze

vrouwelijke artiest wordt tijdens deze periode ondersteund door Spotify met aandacht zowel op

het eigen platform als daar buiten. De ervaring leert dat deze aandacht kan zorgen voor een

toename van streams. De eerste Nederlandse EQUAL artiest is Luwten, de indie-band rondom

Tessa Douwstra. 

Daarnaast zijn er speciale playlists ontworpen om het werk van vrouwelijke makers te vieren.

Het gaat om lokale playlists, een zogenaamde global flagship playlist met de muziek van

EQUAL artiesten wereldwijd en Created By Women. Deze EQUAL + NOTEABLE playlist is de

eerste playlist ooit die bestaat uit 40 nummers die 100% geschreven, geproduceerd en

uitgevoerd zijn door vrouwelijke songwriters, producers en artiesten van over de hele wereld. 

EQUAL Board en Directory  

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/artist/4cm8GrJ4fx7P2h9shNhUia?si=N9DzUC7EQKiLG6o9wygcvQ


Om ook buiten het platform impact te realiseren, heeft Spotify de EQUAL Board opgezet:een

netwerk van organisaties die hun krachten bundelen om vrouwen over de hele wereld een

versterkte stem te geven. De EQUAL Board bestaat uit organisaties als  She's the Music (VS),

Girls Rock Australia Network (Australië), She Said So (Italië), MEWEM Europa (Europa), Girls

Connected (Canada), Music Women (Duitsland). Daarnaast is ook de EQUAL Directory

geupdate. Daarin kun je zoeken op regio en audiodiscipline om zo geschikte kandidaten te

vinden voor tournees en evenementen, studioprojecten, film- en tv-productie, game-audio,

postproductie, podcasts etc.

De eerste Global Artist of the Month is Zoe Wees (DE/UK) . Andere vrouwelijke artiesten zijn

Saweetie (US), DUDA BEAT (BR), Griff (UK) en Natalia Lafourcade (MX). De volledige lijst van

artiesten die deel uitmaken van de EQUAL-lancering is HIER te vinden.

https://open.spotify.com/artist/03d2mJXSMtuPI0nIvLnhoS
https://open.spotify.com/artist/6cK3NBO6uP7hh0oyuVELFl
https://open.spotify.com/artist/2QLSJqqGIstNbO6nYRR16o
https://open.spotify.com/artist/5RJFJWYgtgWktosLrUDzff
https://open.spotify.com/artist/1hcdI2N1023RvSwLzTtdsp
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hiklL5ZYk1CvreuKbTqlYJCdKd0ICxMCw3iREbDvcFk/edit#gid=0
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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 70 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 345 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 155 miljoen Spotify Premium-abonnees in 178 landen.
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