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Spotify toont songteksten bij nummers
AMSTERDAM, 18 November - Eén van Spotify’s langverwachte features is
nu beschikbaar: songteksten. Dankzij deze makkelijke, interactieve en
deelbare ervaring kunnen fans over de hele wereld nu luid meezingen met
hun favoriete hits.
Zo werkt het:
Op de mobiele Spotify app
1. Klik bij een nummer op de “Nu Afspelen Weergave”
2. Swipe tijdens het luisteren omhoog vanaf de onderkant van het scherm
3. Je zal zien dat de songteksten tijdens het afspelen op je scherm verschijnen
4. Om de songteksten te delen, tik je op de “Delen” knop onderaan het scherm en selecteer je
de songteksten die je wenst te delen, alsook via welk platform je deze wenst te verzenden
Op de Spotify desktop app
1. Klik op de microfoon in de “Nu Afgespeeld” balk terwijl een nummer wordt afgespeeld
2. Je ziet nu de songteksten in real time verschijnen terwijl het nummer wordt afgespeeld
Op de SpotifyTV app
1. Open de “Nu Afspelen Weergave” van een nummer
2. Navigeer in de rechterhoek van je scherm naar de songteksten knop en selecteer of je de
songteksten wilt inschakelen
3. Eenmaal ingeschakeld, zie je de songteksten op het scherm verschijnen
Voor de lancering van songteksten is Spotify een samenwerking met Musixmatch aangegaan.
Samen geven ze Spotify Free- en Premium gebruikers in-app toegang aan de uitgebreide
muziekbibliotheek en de bijbehorende songteksten.Songteksten zijn beschikbaar op alle iOS- en
Android-toestellen, desktop, game consoles* en tv.

Voor meer informatie over de nieuwe functie, ga naar Spotify’s ‘For The Record’
*De Lyrics-functie zal beschikbaar zijn op Playstation 4, Playstation 5 en XBox One, en op
Android TV, waaronder FireTV, Samsung, Roku, LG, Sky en Comcast.
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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.
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