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Billie Eilish brengt ‘Happier Than Ever’ uit met
exclusieve content op Spotify

⏲
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AMSTERDAM, 30 juli 2021 -- Billie Eilish heeft vannacht haar langverwachte

tweede studioalbum ‘Happier Than Ever’ uitgebracht. De opvolger van het

succesvolle ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go’ bestaat uit 16 nummers

waarin de zangeres een nieuwe, meer persoonlijke kant van zichzelf laat zien.

Billie Eilish heeft in samenwerking met Spotify een speciale artiesten hub

gecreëerd, waarin fans optimaal van het album kunnen genieten met exclusieve

Billie Eilish-content.   

Eilish biedt in de hub een exclusief kijkje achter de schermen van haar album en geeft ze fans de

mogelijkheid haar beter te leren kennen. De hub genaamd ‘Happier: The Destination’ bestaat

uit unieke content samengesteld door Eilish zelf. Zoals:

… Billie Mode, Fan Mode en Lyric Mode.

Zit je in Billie Mode, dan vertelt Eilish een persoonlijk verhaal over self-discovery

Bij Fan Mode bekijk je nooit eerder vertoonde interviews 

In Lyric Mode onthult Eilish de verhalen achter de songteksten van haar nieuwe album. 

… Secret Clips. Korte video’s die alleen echte fans kunnen unlocken. 

… De beste podcasts tips en playlists, gekozen door Eilish zelf. 

Het is de eerste keer dat Spotify een hub voor een artiest opzet. Eerder werden hubs vooral

gebruikt voor genres en thema’s, zoals hitlijsten of pride. De artiesten hub is een samenwerking

tussen Spotify en de artiest, om een zo’n exclusief mogelijke ervaring te bieden.  

De Billie Eilish content is alleen beschikbaar op het platform. Secret Clips en Lyric Mode zijn

nieuwe features die in de toekomst ook bij andere artiesten te zien zullen zijn.

Op Spotify’s For The Record vind je meer informatie over ‘Happier: The Destination’. Het

beeldmateriaal vind je HIER en HIER.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX0689YIyRQqT?si=07268eb444974cdd
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXbh67trHuO1O?si=25dc1541bdf54e2e
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXd97C11FOV54?si=91f38dc074364d2f
https://newsroom.spotify.com/2021-07-30/celebrate-billie-eilishs-new-album-launch-with-spotifys-first-ever-artist-hub-and-enhanced-experiences/
https://drive.google.com/file/d/1vLuvGAJOXTlNBuYSJTt45QEI5Nr3EuFG/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/vhblloon4f1tqit/AAARuFQ23vhSfE9zqOX16b7ua?dl=0
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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
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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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