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Spotify voorspelt uitslag Eurovisie Songfestival
2022
Italië gaat er wederom vandoor met de winst, S10 eindigt op nummer 3
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AMSTERDAM, 9 mei 2022 – Morgenavond start de 66e editie van het

Eurovisiesongfestival in Italië. Spotify is traditiegetrouw in de streamingsdata

gedoken om te kijken wie dit jaar de meeste kans maken om als winnaar uit de bus

te komen. In 2021 voorspelde de streamingdienst al dat Italië er met de winst

vandoor zou gaan. Dit jaar blijkt Italië met ‘Brividi’ volgens Spotify eveneens de

duidelijke winnaar. De Zweedse inzending ‘Hold me Closer’ staat op nummer 2.

Nederland sluit de top 3 met ‘De Diepte’ af.

Nederland staat er volgens de data niet slecht voor. Van alle ingezonden nummers die meedoen

met het Songfestival staat S10 met ‘De Diepte’ wereldwijd met streams op de derde plek. Voor

de groep luisteraars onder de 25 jaar staat de Nederlandse inzending zelfs op de tweede plek

(gebaseerd op wereldwijde streams in de periode maart 2021 en mei 2022). S10 staat hiermee

achter de Zweedse inzending ‘Hold me Closer’ van Cornelia Jakobs. 

Spotify voorspelde vorig jaar met succes de overwinning van de Italiaanse rock band Måneskin.

Hun inzending ‘ZITTI E BUONI’ werd in aanloop naar het Songfestival 2021 wereldwijd het

meest gestreamd. De band blijkt een jaar naar dato nog steeds enorm populair. Het aantal

internationale streams van de band is tussen januari en maart 2022 zelfs met maar liefst

5.400% gestegen. Het nummer ‘Beggin’’ is onlangs toegevoegd aan de Billions Club, een

afspeellijst met alle nummers met een miljard streams. Volgens de cijfers lijkt het erop dat

Italië er dit jaar eveneens met de prijs vandoor gaat. Italië’s inzending ‘Brividi’ door Mahmood

en BLANCO is namelijk het meest gestreamde nummer in 70% van de 40 deelnemende landen.

Duncan Laurence presents The Sound of Netherlands

Om alvast in de stemming te komen heeft Spotify de Eurovision 2022 afspeellijst samengesteld.

Ook voorgaande Eurovisie deelnemers hebben voor de gelegenheid hun eigen afspeellijst

gemaakt. Duncan Laurence heeft voor Nederland de Duncan Laurence presents The Sound of

Netherlands in het leven geroepen. Ook andere oud-deelnemers doen mee, zoals Barbara Pravi

presents The Sound of France en Loreen presents The Sound of Sweden.

‘Ik ben super trots op S10, die ons dit jaar vertegenwoordigd op het
songfestival, met haar prachtige song: De Diepte. Als een eerbetoon aan haar
en de Nederlandstalige muziek, heb ik besloten een afspeellijst te maken met
puur en alleen Nederlandse songs. Veel luister plezier!’ 
— Duncan Laurence, winnaar Eurovisie songfestival 2019

Steun voor de Oekraïense inzending
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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.

De Oekraïense inzending ‘Stefania’ door KALUSH tikt wereldwijd bijna de zes miljoen streams

aan. Het Oekraïense nummer staat in een derde van de Eurovisie landen op de eerste of tweede

plek. In Nederland staat Stefania op de tweede plek.  

Beeldmateriaal vind je HIER.
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