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Geen zomer zonder hits: Spotify voorspelt de
zomerhits van 2021
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AMSTERDAM, 28 juni 2021 - Deze week begon de zomer officieel, een moment

waar we allemaal naar uit hebben gekeken. De verwachtingen voor de zomer van

2021, die door sommigen ook wel als de start van de nieuwe roaring twenties

wordt gezien, zijn hoog gespannen. Ook op het gebied van muziek, want bij de

zomer horen natuurlijk een aantal goede zomerhits. Spotify pakte de glazen bol

erbij en onthult met 'Summer ‘21' een lijst aan hits die volgens hen deze zomer

gaan domineren.

Wereldwijd is Olivia Rodrigo’s 'good 4 u' de meest gestreamde track, met zo’n 8 miljoen

streams per dag. Spotify’s verwachtingen zijn hoog voor het gloednieuwe nummer ‘Bad

Habits’ en ‘JUGGERNAUT’ van Tyler, The Creator’s (ft. Lil Uzi Vert en Pharrel Williams) die

ook vandaag is uitgekomen. Naast de internationale namen wordt de lijst aangevuld met talent

van Nederlandse bodem. Zo vind je 'Early In The Morning' van Kris Kross Amsterdam, Shaggy,

Conor Maynard en ‘Erop Eraf’ van Dopebwoy en Jonna Fraser ook terug in de Spotify-lijst.

De playlist geeft ook een podium aan opkomend talent, zoals de Nederlandse singer-songwriter

Remme. Zijn nummer 'the moment' is ondertussen uitgegroeid tot een ware EK-hit en heeft dan

ook terecht een plekje weten te bemachtigen binnen de playlist. 

Voor het eerst is het mogelijk om via @spotifycharts op Instagram en Twitter te volgen welke

nummers deze zomer het meest worden gestreamd. Iedere woensdag in augustus wordt een

update gepost.

Ga naar Spotify’s For The Record blog voor meer informatie. 

De volledige Summer ‘21 playlist is goed voor 5 uur en 11 minuten aan zomerse

vibes. Een selectie van de zomerhits in Nederland volgens Spotify (in willekeurige

volgorde): 

'By Your Side' (feat. Tom Grennan) – Calvin Harris, Tom Grennan

'Early In The Morning' – Kris Kross Amsterdam, Shaggy, Conor Maynard

'Love Again' – Dua Lipa

'Where The Lights Are Low' – Toby Romeo, Felix Jaehn, FAULHABER

'Little Bit of Love' – Tom Grennan

Bad Habits - Ed Sheeran

'Iko Iko (My Bestie)' – Justin Wellington, Small Jam

'Beggin' – Måneskin

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcx1szy2g67M?si=57a5bb163b6c44d4
https://open.spotify.com/artist/1McMsnEElThX1knmY4oliG?si=yJ7nRwJnTLCPUY7t1LzmYg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/track/4ZtFanR9U6ndgddUvNcjcG?si=1c77ec7f3fc74789
https://open.spotify.com/track/6PQ88X9TkUIAUIZJHW2upE?si=z4n2j3UcSCu5nr9nGN9rjA
https://open.spotify.com/track/7z4xW9WY86uH3gd1V9pfCM?si=2e90d7a0271f4701
https://open.spotify.com/artist/4V8LLVI7PbaPR0K2TGSxFF?si=fGydbL1dQcy2Smb0YM-LAQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/4O15NlyKLIASxsJ0PrXPfz?si=gI65Bd3oQCC1oUAywau8cA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/2RdwBSPQiwcmiDo9kixcl8?si=qiATMPyRQM2mpwTnJ8mNJQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/track/2R9nfayl1NXhuAdEpwG2Qa?si=a05251c9f1e3496b
https://open.spotify.com/artist/4LcUpNlXFEleaLlelmkv2R?si=014029eda88e426a
https://open.spotify.com/artist/5EvFsr3kj42KNv97ZEnqij?si=df938147eb2e4034
https://open.spotify.com/artist/6mU8ucezzms5I2kNH6HNlu?si=72dec3240d5c44e6
https://open.spotify.com/track/0Q0JmbU5DoQ17za7VPLqzE?si=bf86f70a20d34b29
https://open.spotify.com/artist/6OQggpm01CmAB717TKtDCr?si=78b6e4399dce494c
https://open.spotify.com/artist/5adKMaYrGOMyOfnbiLPuHg?si=2283ccd2fa884c0c
https://open.spotify.com/artist/2yqHVMUJy2Wxl7HVsp4Se5?si=7af89da4849344c9
https://open.spotify.com/track/2P0syuiPDCk9zNOAK4yiO7?si=f1c3e780295241c2
https://www.instagram.com/spotifycharts/
https://twitter.com/spotifycharts?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://newsroom.spotify.com/
https://open.spotify.com/track/0vR2rIVORmgeKiGIgNT0fV?si=cb5ed3c8a56342a2
https://open.spotify.com/track/2R9nfayl1NXhuAdEpwG2Qa?si=9fc25b1b0e6e4cea
https://open.spotify.com/track/5CSKbHjpqborGnlzagyaDo?si=f34815815fea4db3
https://open.spotify.com/track/0Cnb8XdGDMHAmIRBUJMkIS?si=a616bbbe059f4b8e
https://open.spotify.com/track/2sX7lJXsOYGP1Us6CqM9t1?si=e52432a9969c44eb
https://open.spotify.com/track/6PQ88X9TkUIAUIZJHW2upE?si=z4n2j3UcSCu5nr9nGN9rjA
https://open.spotify.com/track/7MC4XR9M9amdmKQr2iDF7i?si=fc086bbf5d6240e6
https://open.spotify.com/track/3Wrjm47oTz2sjIgck11l5e?si=2abf5e09732b47b9
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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.

'Alles Wat Ik Mis' – Ronnie Flex, Emma Heesters, Kris Kross Amsterdam

'Hyperventilatie' – Antoon

'Erop Eraf' – Dopebwoy, Jonna Fraser

'good 4 u' – Olivia Rodrigo

'Hero' – Afrojack, David Guetta

'We Are The People' – Martin Garrix, Bono, The Edge

'the moment' – remme

'Kiss Me More' (feat. SZA) – Doja Cat, SZA

'All I Know So Far' – P!nk

'Marea (We’ve Lost Dancing)' – Fred again.., The Blessed Madonna

Spotify-nl

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_spotify-nl
https://open.spotify.com/track/6mLVg6iiYKqbRClBh5wUGj?si=f66f7d0ad46b4d27
https://open.spotify.com/track/3yHt2DUM0AhAs1olpPcm7s?si=1eb69fd31af642ba
https://open.spotify.com/track/0Q0JmbU5DoQ17za7VPLqzE?si=166b98f499a84079
https://open.spotify.com/track/4ZtFanR9U6ndgddUvNcjcG?si=a4d228e935144b30
https://open.spotify.com/track/29p6UW08MXzwj9thWBW3uF?si=05e86e8f74c64f33
https://open.spotify.com/track/2iL0W5qi0ivZ9WRXbZ74cS?si=effa1a82f45744a9
https://open.spotify.com/track/2P0syuiPDCk9zNOAK4yiO7?si=9b63955585f54e21
https://open.spotify.com/track/748mdHapucXQri7IAO8yFK?si=f6efd27a08d54351
https://open.spotify.com/track/4LmN3eU1R1vVEdKuDELpGk?si=84ab1fa2b55347e1
https://open.spotify.com/track/1t0Jmqg1pKVBbxjQFZebeR?si=7819fea97805408e
https://spotify-nl.pr.co/
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