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Spotify’s nieuwste feature Music + Talk
combineert muziek met gesproken commentaar
Amsterdam, 19 augustus 2021 - Spotify Nederland komt vandaag met de feature

Music + Talk. Hierdoor hebben nu ook Nederlandse makers en luisteraars

toegang tot de functie, waarbij de streamingdienst het mogelijk maakt om

muzieknummers te combineren met persoonlijk gesproken commentaar. Music +

Talk geeft podcastmakers en muziekliefhebbers de mogelijkheid om hun eigen

show te maken met behulp van de 70 miljoen nummers op Spotify.
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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.

In oktober 2020 lanceerde Spotify de feature Music + Talk al bij Engelstalige gebruikers. Het

nieuwe type show, waarin volledige muziektracks worden gecombineerd met gesproken

commentaar, werd geliefd bij zowel makers, als luisteraars. Daarom besloot de streamingdienst

om de feature ook in 15 andere landen te introduceren, waaronder nu

Nederland.

Maken en luisteren 

Via de tool van Anchor kunnen podcastmakers en muziekliefhebbers content maken rondom de

muziek die zij afspelen en de verdieping bieden door te praten over de nummers die ze

luisteren. De shows zijn vergelijkbaar met een uitgebreide afspeellijst, maar zijn te beluisteren

in de vorm van een aflevering. Voor luisteraars biedt Music + Talk nieuwe

ontdekkingsmogelijkheden. Je kunt de muziek uit een aflevering ontdekken en een nummer,

net zoals bij een gewone afspeellijst, als favoriet markeren of opslaan.

Eerste Nederlandse show

Bij de lancering van de feature in Nederland is er al een Nederlandstalige Music + Talk

beschikbaar op Spotify. De makers van KINK hebben als eerste een show gecreëerd. "Bij KINK

is muziek onlosmakelijk verbonden aan alles wat we doen. Ik vind het mooi dat we dit nu ook

op deze innovatieve en nieuwe manier aan kunnen bieden op Spotify.”, aldus Michiel Veenstra,

programmadirecteur bij KINK.

Meer informatie over de Music + Talk feature zijn te vinden op Spotify For The Record. Het

beeldmateriaal vind je hier.

https://newsroom.spotify.com/2021-08-18/spotifys-music-talk-show-format-is-expanding-across-the-globe/
https://drive.google.com/drive/folders/10mYL23nq3KeoDsHP_u6M4_hzWaW4xvom
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