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Spotify viert Internationale Dag van de
Vriendschap met nieuwe functie
AMSTERDAM, 28 juli 2022 - Aanstaande zaterdag (30 juli) is het de

Internationale Dag van de Vriendschap en om dat te vieren lanceert Spotify een

nieuwe functie op het platform: Friends Mix. Met de gepersonaliseerde

afspeellijst wordt het nu ook mogelijk voor de gebruikers van het platform om

bekende en totaal nieuwe muziek te ontdekken op basis van de favoriete nummers

van hun beste vrienden.

Eerder dit jaar breidde de streamingdienst al zijn functie ‘Blend’ uit met de nieuwe optie om

met tot wel tien verschillende vrienden een luistersessie te starten. Met de nieuwe Friends Mix

is het mogelijk om van deze verschillende blends een aparte, persoonlijke afspeellijst te maken. 

Hoe kun je de Friends Mix vinden? Begin met een Blend: 

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://spotify-nl.pr.co/images/437848
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EWcy7ROXxdREQ?si=WQL6EN3kQviDE34UhYe3gQ


OVER SPOTIFY-NL

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.

1. Typ 'Blend' in het zoektabblad op Spotify. Tik vervolgens op 'Uitnodigen' om een vriend te

selecteren met wie je een Blend wilt maken.

2. Zodra je vriend de uitnodiging heeft geaccepteerd, genereert Spotify een gedeelde Blend-

afspeellijst met nummers en aanbevelingen die aansluiten bij jullie muzieksmaak.

3. Nadat je vriend is toegevoegd aan de lijst, ontvangen jullie allebei een persoonlijke kaart

waarop je kan zien hoe jullie muzieksmaken zich tot elkaar verhouden. Daarna wordt jullie

Blend dagelijks bijgewerkt met jullie trending tracks.

4. Zodra je drie Blends voor twee personen hebt gemaakt (tussen jou en één andere vriend),

kun je jouw Friend Mix bekijken, onze nieuwe afspeellijst die speciaal voor jou, in de Made

For Us hub.

Meer informatie over deze nieuwe gepersonaliseerde afspeellijst vind je op Spotify’s For The

Record. Beeldmateriaal vind je hier. 
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