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Spotify start RADAR Podcasters voor
opkomende makers
Amsterdam, 29 juni 2022 - Spotify lanceert vandaag RADAR Podcasters om

beginnende podcasters een podium te bieden. Dit maakt het luisteraars

makkelijker om nieuwe podcasts te ontdekken en geeft makers de mogelijkheid

om een breder publiek te bereiken. De streamingsdienst zet met RADAR

Podcasters elk kwartaal 2 à 3 opkomende podcasters in de schijnwerpers. De

eerste Nederlandse podcasts die worden uitgelicht in de podcast hub zijn Brokko

met Korthom & Lotte, Kopzorgen en Life Dreamers.

In comedy podcast Brokko met Korthom & Lotte geven de twee hosts de luisteraar elke week

een kijkje achter de schermen van de wereld van online content makers. Michelle van Rijnberk

bespreekt in Kopzorgen alle problemen en taboes waar jongvolwassenen mee te maken krijgen.

In de podcast  Life Dreamers delen bekende gasten elke week hun dromen en ervaringen om de

jonge generatie te inspireren. Spotify ondersteunt de makers door middel van redactionele

vermeldingen in podcast-afspeellijsten en community hubs om meer bekendheid te vergaren op

de plaatsen waar de luisteraars zich bevinden. De RADAR Podcasters is vanaf vandaag

beschikbaar in Nederland en 15 andere markten.*

‘We zijn mega trots dat we onderdeel uit mogen maken van de eerste RADAR
selectie! Op deze manier biedt Spotify ons een podium om kennis te maken
met nieuwe luisteraars, die hopelijk zullen lachen om al onze bizarre
verhalen!’ 
— Brokko met korthom & Lotte

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/show/1tXV3hVOnOb9JKq15Yut9c?si=1a09ba974904406d
https://open.spotify.com/show/4zHNoxs9at4XuSyO8lXBxj?si=b1073406eed04337
https://open.spotify.com/show/77cvo3CV67sUwKHluaCG99?si=93c094febec74517
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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.

 ‘Ik vind het super tof dat ik met mijn podcast ‘Kopzorgen’ van Spotify een
podium krijg om meer mensen te verbinden aan mijn podcast.’ 
— Michelle van Rijnberk, Kopzorgen

‘Het is mooi om te zien dat een groot merk als Spotify ook aandacht geeft aan
jonge talenten en hiermee als springplank fungeert om van je dromen
werkelijkheid te maken.’
— Benjamin Conteh, oprichter van Life Dreamers

Meer informatie over RADAR Podcasters vind je op Spotify’s For The Record.

*Verenigde Staten, Brazilië, Italië, Frankrijk, Japan, Australië, India, Filipijnen, Indonesië,

Spanje, Al Sur (Chili, Argentinië), Andinos (Colombia), Mexico.
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https://newsroom.spotify.com/2022-06-29/discover-even-more-emerging-creators-with-radar-podcasters/
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