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Nieuwe Spotify feature Only You brengt jouw
muzieksmaak in beeld
AMSTERDAM, 2 juni 2021 -- Hoewel de 2021 Wrapped nog een half jaar op zich

laat wachten, lanceert Spotify vandaag Only You (in het Nederlands ‘Alleen Jij’).

Een in-app ervaring samengesteld op basis van jouw luistergedrag die gebruikers

met elkaar kunnen delen. Wrapped vat samen wat je hebt geluisterd, Only You

gaat om hoe je luistert. Onderdeel van deze lancering is een bètaversie van de

nieuwe feature Blend waarmee twee vrienden hun muzieksmaak samen kunnen

brengen in een speciaal voor hen samengestelde afspeellijst die dagelijks wordt

geüpdatet.

Blend vind je vanaf vandaag in de Only You hub onder ‘Een playlist voor twee’. Kies een vriend

om een blend mee te maken en ervaar hoe jullie muzieksmaak samenkomt. De afspeellijst

wordt geüpdatet op basis van het luistergedrag van beide Spotify-gebruikers en wordt dagelijks

aangevuld met nieuwe muziek.
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De Only You ervaring geeft de gebruiker inzicht in zijn of haar unieke muzieksmaak,

vergelijkbaar met de content van Wrapped: 

Jouw audio horoscoop: Tot leven gebracht door middel van drie artiesten waar je naar

luistert, bestaande uit:

- Zon: De artiest waar je de afgelopen zes maanden het meest naar hebt geluisterd.

- Maan: De artiest die jouw emoties laat zien.

- Ascendant: De artiest die je onlangs hebt ontdekt.

Je etentje: Een persoonlijke Spotify-mix bestaande uit de artiesten die je zou uitnodigen

voor jouw droomdiner. 

Jouw favoriete duo’s: De muzikale duo’s naar waar je recent hebt geluisterd, die jouw

muzieksmaak laten zien. Wie anders zou bijvoorbeeld "Greta Van Fleet" direct afspelen na

"Olivia Rodrigo"?

Jouw decennium-mixen: Hoe je muzikaal door de jaren heen bent gegaan. 

Jouw muzikale dag: Muziek en podcasts die je ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat luistert. 

Jouw genre-mixen: Hoe jouw muzieksmaak en podcast genres jou onderscheiden van de

rest. 

Hoe uniek is jouw muzieksmaak echt? 
Spotify heeft gekeken naar het luistergedrag van muziekfans wereldwijd. Daar kwam onder

andere naar voren dat: 

43% van de Harry Styles-fans luistert 's avonds naar "Watermelon Sugar". 

Selena Gomez fans hebben na middernacht 413.994.382+ uur naar dansmuziek geluisterd.

"Good Days" van SZA wordt 74.102.232+ keer per dag voor de middag afgespeeld.

"Peaches" van Justin Bieber komt voor in 6.438.038+ afspeellijsten.

Alle nieuwe features van Only You en meer informatie over de Blend bètafunctie zijn te vinden

op Spotify For The Record. Het beeldmateriaal vind je HIER.

http://spotify.com/OnlyYou
https://open.spotify.com/artist/4NpFxQe2UvRCAjto3JqlSl
https://open.spotify.com/artist/1McMsnEElThX1knmY4oliG
https://open.spotify.com/track/6UelLqGlWMcVH1E5c4H7lY
https://open.spotify.com/artist/0C8ZW7ezQVs4URX5aX7Kqx
https://open.spotify.com/track/3YJJjQPAbDT7mGpX3WtQ9A
https://open.spotify.com/artist/7tYKF4w9nC0nq9CsPZTHyP
https://open.spotify.com/track/4iJyoBOLtHqaGxP12qzhQI
https://open.spotify.com/artist/1uNFoZAHBGtllmzznpCI3s
https://newsroom.spotify.com/2021-06-02/celebrate-your-unique-listening-style-with-spotifys-only-you-in-app-experience/
https://drive.google.com/drive/folders/1W5HhOuVOihgZkkOxvPsrDYQ4P4M1_38k?usp=sharing
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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 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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