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De populairste kerstmuziek op Spotify in 2021
AMSTERDAM, 14 DECEMBER 2021 -- It’s the most wonderful time of the year! Om
alvast in de kerstsferen te komen, gaan luisteraars al weken massaal naar Spotify
om hun favoriete kerstnummers te streamen. Welke nummers zijn het
populairste in Nederland en wereldwijd? Spotify zet alle kersthits op een rij.
Op nummer 1 staat dit jaar wereldwijd én in Nederland de ongeëvenaarde koningin van de
kerstmuziek: Mariah Carey. “All I Want for Christmas is You’ heeft heeft onlangs 1 miljard(!)
streams op Spotify bereikt. Ook in Nederland is het onmogelijk om Mariah Carey van haar
troon te stoten. Op nummer 2 en 3 staan Wham! met ‘Last Christmas’ en Ariana Grande met
‘Santa Tell Me’.
De data laat zien dat we dit jaar in Nederland 18% minder naar kerstmuziek zijn gaan luisteren
ten opzichte van 2020. De dag dat we de meeste kerstmuziek hebben aangeklikt was 28
november 2021. We hebben in Nederland op die dag naar meer dan 5,3 miljoen kerstliedjes
geluisterd.

De top 10 meest gestreamde kerstnummers in Nederland
1. “All I Want for Christmas is You” - Mariah Carey
2. “Last Christmas”- Wham!
3. “Santa Tell Me” - Ariana Grande
4. “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” - Michael Bublé
5. “It’s the Most Wonderful Time of the Year” - Andy Williams
6. “Driving Home for Christmas” (2019 Remaster) - Andy Williams
7. “Underneath the Tree” - Kelly Clarkson
8. “Feliz Navidad” - Jose Feliciano
9. “Rockin’ Around The Christmas Tree” - Brenda Lee
10. “Sleigh Ride” - The Ronettes

De top 5 meest gestreamde kerstnummers aller tijden op Spotify wereldwijd:
1. “All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey
2. “Last Christmas” - Wham!
3. “Santa Tell Me” - Ariana Grande
4. “It's Beginning to Look a Lot Like Christmas” - Michael Bublé
5. “Rockin' Around the Christmas Tree” - Brenda Lee

De top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd
1. “All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey
2. “Last Christmas” - Wham!
3. “It's Beginning to Look a Lot Like Christmas” - Michael Bublé
4. “Jingle Bell Rock” - Bobby Helms
5. “Rockin' Around the Christmas Tree" - Brenda Lee
6. "Santa Tell Me” - Ariana Grande
7. “It's the Most Wonderful Time of the Year” - Andy Williams
8. “Snowman” - Sia
9. “Mistletoe” - Justin Bieber
10. “Underneath the Tree” - Kelly Clarkson
Er valt moeilijk op te boksen tegen bovenstaande klassiekers. Toch zijn talloze artiesten elk jaar
moedig genoeg om de concurrentie met Mariah Carey aan te gaan.

De top 5 meest gestreamde nieuwe kerstnummers op Spotify wereldwijd
sinds 2016:
1. “Snowman” - Sia
2. “White Christmas” - Amy Grant
3. “Santa’s Coming for Us” - Sia
4. “Hallelujah” - Pentatonix
5. “Merry Christmas” - Ed Sheeran, Elton John
* Alle bovengenoemde data is gemeten in de periode van 1 november tot 9 december
Bekijk Spotify's For The Record voor meer informatie over hoe gebruikers dit jaar kerstmuziek
streamen.
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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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