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Spotify tovert nieuwe Harry Potter data
tevoorschijn ter ere van 20 jaar filmmagie
Amsterdam, 15 november 2021 -- We vieren morgen de 20e verjaardag van de film

Harry Potter en de Steen der Wijzen. Een kaskraker die in het openingsweekend

in 2001 meer dan 90 miljoen dollar opbracht en ons liet kennismaken met de

inmiddels wereldberoemde muziek Hedwig’s Theme van John Williams. Ter ere

van het twintigjarig bestaan van de film “Harry Potter en de Steen der Wijzen”

onthult Spotify audio trends rond De-Jongen-Die-Bleef-Leven.
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Om het 20-jarig bestaan van de eerste Harry Potter-film te vieren, dook Spotify in de

streamingdata en toverde de populairste muziek tevoorschijn van elke Zweinsteinafdeling,

gebaseerd op afspeellijsten gecreëerd door Spotify-gebruikers. Zo bleken Zwadderich en

Ravenklauw te zweren bij Billie Eilish en rockband The Neighbourhood, terwijl Harry Styles bij

Griffoendor en Huffelpuf de harten sneller doet slaan. Er zijn bijna 2000 playlists met een

Harry Potter thema aangemaakt door Nederlandse gebruikers. Wij maken het vaakst een

playlist aan voor Zwadderich (56% van alle playlists). 

Magische muziek van John Williams
Hedwig’s Theme van John Williams is het meest gestreamde nummer van de Harry Potter

soundtracks aller tijden, in Nederland en wereldwijd. Het nummer is afkomstig uit de eerste

film: Harry Potter en de Steen der Wijzen. Williams schreef de muziek voor de eerste drie Harry

Potter films, waarmee de basis voor de filmmuziek werd gelegd. Williams is echter niet de enige

componist van de befaamde Harry Potter tracks. De muziek van deel 4, 6, 7 en 8 zijn

geschreven door Patrick Doyle, Nicholas Hooper en Alexander Desplat.

Stemacteur Trevor Reekers werd in 2001 als elfjarige uitgekozen om de Nederlandse stem van

de jonge tovenaar in te spreken: “Het was mijn eerste hoofdrol, dus ik vond het heel gaaf dat ik

het was geworden. De eerste drie boeken waren toen al populair. De muziek van John Williams

is zo sfeervol, het ondersteunt de magie in de films perfect. Als we aan een nieuwe film

begonnen en ik Hedwig’s Theme hoorde, dan wist ik: we mogen weer. Ik had in 2001 nooit

verwacht dat ik tot mijn 23ste in totaal 8 films in zou spreken. Ik ben met Harry meegegroeid

en volwassen geworden.” Trevor is nog altijd stemacteur en is zelf ook als artiest op Spotify te

vinden onder zijn artiestennaam Kamiloto. 

Podcasts 
Harry Potter fans luisteren niet alleen massaal de soundtrack van de film, maar zijn ook bezig

met het zoeken en naar andere vormen van Harry Potter audio op Spotify. Er zijn meer dan

1.700 Harry Potter fan-podcasts beschikbaar op Spotify wereldwijd. De podcast ‘Potterless’

blijkt het populairst te zijn. In deze podcast zit Mike Schubert, een volwassen man die de Harry

Potter serie voor het eerst leest, met fans aan tafel zit om de spot te drijven met plotgaten,

pijnlijke onjuiste voorspellingen en de brutaliteit van de personages. 

Top 5 Harry Potter podcasts van gebruikers wereldwijd:

https://open.spotify.com/show/29cTq6BeY4H2HLf15Ul5XQ?si=0yZapLBhQVaXcYzDRl6pFA&nd=1
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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.

Potterless - Mike Schubert

Harry Potter and the Sacred Text - Not Sory Productions

Swish and Flick: A Harry Potter Podcast - Swish and Flick Podcast

MuggleCast: the Harry Potter Podcast - Harry Potter

Pottercast: The Harry Potter Podcast - Mischief Media

Top 5 van nummers die gebruikers wereldwijd het meest met Zweinstein
associëren: 
1. AURORA - Runaway

2. Radical Face - Welcome Home, Son

3. Duncan Laurence - Arcade

4. Nick Cave & The Bad Seeds - O Children

5. James Arthur - Train Wreck

Het beeldmateriaal van de campagne vind je HIER.
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