
 20 mei 2021, 23:00 (CEST)

Spotify voorspelt winnaar Eurovisie Songfestival
2021
Op basis van luisterdata wint Italië en eindigt Nederland op tiende
plek

⏲
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Amsterdam, 20 mei 2021 -- In de aanloop naar de grote finale van het Eurovisie

Songfestival heeft Spotify twee maanden de streamingcijfers van Songfestival-

kandidaten onder de loep genomen. Uit de luisterdata van het streamingplatform

blijkt dat ZITTI E BUONI van de Italiaanse inzending Måneskin het meeste wordt

beluisterd.

Nederland weet nog net een plek te bemachtigen binnen de top 10. Jeangu Macrooy staat met

‘Birth of A New Age’ op de tiende plek. De Nederlandse inzending doet het bij onze buurlanden

ook goed. In België staat ‘Birth Of A New Age’ op nummer 4 en in Luxemburg op nummer 7.

Songfestivalfans beluisteren hun favoriete inzendingen ook massaal op Spotify. Na de eerste

halve finale op 18 mei 2021 zag het streamingplatform wereldwijd een toename van 124% in het

aantal streams. In Nederland was er zelfs een stijging van 167% te zien. 

Duncan Laurence blijft groeien in populariteit

Twee jaar na het Eurovisie Songfestival in Israël blijft de populariteit van Duncan Laurence

onbetwist, blijkt uit de streamingcijfers. ‘Arcade’ is het meest gestreamde winnende

Eurovisielied aller tijden op Spotify. Duncan Lawrence stoot daarmee ‘Euphoria’ van Loreen

van de troon, de Zweedse winnares van het Eurovisiesongfestival 2012. Het nummer heeft nu

156% meer streams dan ‘Euphoria’, die vorig jaar nog deze titel opeiste. Tevens ziet ‘Arcade’ een

stijging van 171% in vergelijking met ABBA's ‘Waterloo’ van het Songfestival in 1984. 

Top 10 meest gestreamde Eurovisie Songfestival 2021 nummers in Nederland op

Spotify: 

1. Nederland - Birth Of A New Age door Jeangu Macrooy 

2. Frankrijk - Voilà door Barbara Pravi 

3. Italië - ZITTI E BUONI door Måneskin 

4. Griekenland - Last Dance door Stefania 

5. Zweden - Voices door Tusse 

6. Cyprus - El Diablo  door Elena Tsagrinou

7. Zwitserland - Tout l'univers door Gjon’s Tears

8. IJsland - 10 Years  door Daõi Freyr 

9. België - The Wrong Place door Hooverphonic

10. Malta - Je me casse door Destiny

Top 10 meest gestreamde Eurovisie Songfestival 2021 nummers wereldwijd op

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/776AftMmFFAWUIEAb3lHhw?si=d041f5f8a0ad4dbb
https://open.spotify.com/track/5GVMXVYBFyUeq1jz8IsGRq
https://open.spotify.com/track/2knr7ikPt4l7bk92qS4ZXW
https://open.spotify.com/track/3Dy4REq8O09IlgiwuHQ3sk
https://open.spotify.com/track/5GVMXVYBFyUeq1jz8IsGRq?si=46bd9c67def447c4
https://open.spotify.com/track/1uAOCTevGnyKIDbgZdOCnE?si=2a7784415e3346f6
https://open.spotify.com/track/776AftMmFFAWUIEAb3lHhw?si=d041f5f8a0ad4dbb
https://open.spotify.com/track/0x4GMUtMeZAbti9fhDQnhj
https://open.spotify.com/track/5zxZ7M4RgWZUHlMEwac8vt?si=0737650bc7884319
https://open.spotify.com/track/4TAttqXwjj56xZQVKvlX0K?si=8577b5974edb4785
https://open.spotify.com/track/3MvY2XbGYFi6p2dgmdcOYG?si=f77a25b985034387
https://open.spotify.com/track/4O0LQKVT6hGmVGNwizmydg?si=0d3f7164f4e54bd0
https://open.spotify.com/track/3qebp3gdFteTRN69PZ9zHu
https://open.spotify.com/track/559RWsQqSe4fNUffI9P7mW


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

1. Italië - ZITTI E BUONI door Måneskin

2. Zweden -  Voices door Tusse

3. Finland - Dark Side door Blind Channel

4. Noorwegen - Fallen Angel door TIX

5. Frankrijk - Voilà  door Barbara Pravi 

6. Cyprus - El Diablo door Elena Tsagrinou

7. Denemarken - Øve Os På Hinanden  door Fyr Og Flamme

8. Zwitserland - Tout l'univers  door Gjon's Tears

9. IJsland - 10 Years door Daði Freyr

10. Nederland - Birth Of A New Age door Jeangu Macrooy

Top 10 meest gestreamde Eurovisie Songfestival nummers aller tijden wereldwijd

op Spotify:

1. Nederland - ‘Arcade’ door Duncan Laurence

2. Zweden - ‘Euphoria’ door Loreen

3. Zweden - ‘Heroes’ door Måns Zelmerlöw

4. Zweden - ‘Waterloo’ door ABBA

5. Israël - ‘Toy’ door Netta

6. Duitsland - ‘Satellite’ door Lena

7. Noorwegen - ‘Fairytale’ door Alexande Rybak 

8. Denemarken - ‘Only Teardrops’ door Emmelie de Forest

9. Portugal - ‘Amar Pelos Dois’ door Salvador Sobral 

10. Ierland - ‘Hold Me Now’ door Johnny Logan

https://open.spotify.com/track/776AftMmFFAWUIEAb3lHhw?si=d041f5f8a0ad4dbb
https://open.spotify.com/track/5zxZ7M4RgWZUHlMEwac8vt?si=0737650bc7884319
https://open.spotify.com/track/1Z1BSrmGhjw4FVEtySGI54?si=5ab6902da69c4f9f
https://open.spotify.com/track/1ISMa0THMDKFBq2UMfm02e?si=fc189471e1a14feb
https://open.spotify.com/track/1uAOCTevGnyKIDbgZdOCnE?si=2a7784415e3346f6
https://open.spotify.com/track/4TAttqXwjj56xZQVKvlX0K?si=8577b5974edb4785
https://open.spotify.com/track/5KLDajsSLvA5n2zTwKycvF?si=832fdf28702c44bd
https://open.spotify.com/track/3MvY2XbGYFi6p2dgmdcOYG?si=f77a25b985034387
https://open.spotify.com/track/4O0LQKVT6hGmVGNwizmydg?si=0d3f7164f4e54bd0
https://open.spotify.com/track/5GVMXVYBFyUeq1jz8IsGRq?si=46bd9c67def447c4
https://open.spotify.com/track/1Xi84slp6FryDSCbzq4UCD
https://open.spotify.com/track/2knr7ikPt4l7bk92qS4ZXW
https://open.spotify.com/track/4ciaNqHWA2IzHphZaVRzHI
https://open.spotify.com/track/3Dy4REq8O09IlgiwuHQ3sk
https://open.spotify.com/track/6n2eIfLj0wOOUkUfNmYzlh
https://open.spotify.com/track/2UjNsh4ipNrmog6wdS2JVv
https://open.spotify.com/track/2rzWSywjwzbysCmdOzssFR
https://open.spotify.com/track/3yRwgprKX3If2zcuGfKFBu
https://open.spotify.com/track/3UjSOJ00E1eLMcayBm827Q
https://open.spotify.com/track/482pOo6IOI0qNNHxkQFEDn


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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