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Spotify onthult de populairste FIFA soundtracks
voor de release van FIFA 22
De wereldwijde en Nederlandse favoriet allertijden is The Nights
van Avicii

⏲
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AMSTERDAM, 30 september 2021 -- Gamend Nederland maakt zich op voor één

van de grootste releases van het jaar: FIFA 22. Hoewel de game om voetbal draait,

kenmerkt FIFA’s eclectische soundtrack zich van de grootste hits en opkomende

artiesten van over de hele wereld. FIFA biedt artiesten en muzieknummers een

gigantisch platform om hun populariteit een boost te geven, zoals ‘Heat Waves’

van Glass Animals of ‘Busy Earnin’’ van Jungle.

In aanloop naar de lancering van FIFA 22 op vrijdag 1 oktober, nam Spotify de streaming data

van FIFA soundtracks onder de loep, vanaf de originele release van het spel in 1997. Wat bleek?

De wereldwijde top FIFA track ooit is ‘The Nights’ van Avicii uit FIFA 15. Ook in Nederland

neemt hij met dat nummer de eerste plek in.

FIFA 22
Het meest gestreamde nummer van de FIFA 22 FULL SOUNDTRACK in Nederland is ‘Oliver

Twist’ van Arrdee en wereldwijd blijkt ‘seaside_demo’ van SEB het populairst. Als het gaat om

de FIFA 22 VOLTA FOOTBALL SOUNDTRACK wordt ‘West Ten’ van AJ Tracey en Mabel het

meest geluisterd in Nederland. 

Fun fact: de allereerste Spotify Singles-opname staat op de soundtrack van FIFA 22, namelijk

Fuego (feat. GABIFUEGO) [Spotify Studio 100 Recording] van de Noorse artiest Musti en de

Zweedse Jelassi. Veel artiesten maken hun FIFA-debuut op deze nieuwste release, waaronder

Yesterday van Loyle Carner en Apartment 402 van girl in red.

Spotify is ook in het archief gedoken om te laten zien welke eerdere nummers de tand des tijds

hebben doorstaan. Zo hebben Imagine Dragons met ‘On Top Of The World’ (FIFA 13) en Billie

Eilish met ‘you should see me in a crown’ (FIFA 19) de juiste snaar geraakt en staan ze in de top

5 van FIFA tracks aller tijden op Spotify. 

Top 5 FIFA tracks ooit wereldwijd:
Avicii - The Nights (FIFA 15)

Glass Animals - Heat Waves (FIFA 21)

Billie Eilish - you should see me in a crown (FIFA 19)

Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13)

KALEO - Way down We Go (FIFA 16)

Top 5 FIFA tracks ooit in Nederland:

https://open.spotify.com/track/6CDzDgIUqeDY5g8ujExx2f?si=391bbd1658b54a4d
https://open.spotify.com/track/7f7CxGj0kzfwT1SjciL3ft?si=96b52e0f706d4625
https://open.spotify.com/track/0ct6r3EGTcMLPtrXHDvVjc
https://open.spotify.com/playlist/2a6OSlFchVcDonrXMMJ6EM?si=4570968187a04045&nd=1
https://open.spotify.com/track/6mSzsSdu0CWIV70jEjWMhI?si=56cecd225d204102
https://open.spotify.com/track/1SgUjGzbmmMOsGFTVwQ59L
https://open.spotify.com/playlist/0hbT7kdrwt6CdHipdxmwIp?go=1&sp_cid=b1c3d35bfb50acf3b0cb8bfa93c6350f&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/track/1kNUlYIquh3WpllRoTCRJR
https://open.spotify.com/track/1kNUlYIquh3WpllRoTCRJR
https://open.spotify.com/album/02gT5JjdBLAkwSr2dGoyT5
https://open.spotify.com/track/0pRyOQjr12h9RBEFmhbTQc?si=44cc8397ba9f479b
https://open.spotify.com/track/213x4gsFDm04hSqIUkg88w?si=432fd3524f49421a
https://open.spotify.com/track/3XF5xLJHOQQRbWya6hBp7d?si=44008d3f7c0e4bd1
https://open.spotify.com/track/0ct6r3EGTcMLPtrXHDvVjc
https://open.spotify.com/track/02MWAaffLxlfxAUY7c5dvx
https://open.spotify.com/track/3XF5xLJHOQQRbWya6hBp7d
https://open.spotify.com/track/213x4gsFDm04hSqIUkg88w
https://open.spotify.com/track/0y1QJc3SJVPKJ1OvFmFqe6
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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.

Avicii - The Nights (FIFA 15)

Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13)

Kodaline - KygoRaging (feat. Kodaline) (FIFA 17)

Vance Joy - Mess Is Mine (FIFA 15)

KALEO - Way down We Go (FIFA 16)

"Al meer dan 20 jaar zijn onze FIFA soundtracks het belangrijkste
muziekevenement ter wereld. De artiesten die we hebben geïntroduceerd en
de muzikale en geografische grenzen die we hebben opgeheven,
vertegenwoordigen een multiculturalisme zoals dat nog nooit eerder is
vertoond; globalisering op zijn best. Oorspronkelijk waren de soundtracks van
de FIFA een afspiegeling van de wereldcultuur. Daarna begonnen ze de
cultuur te beïnvloeden. Tegenwoordig zijn FIFA soundtracks cultuur
geworden."
— Steve Schur, Worldwide Executive/President, Muziek bij EA
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