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Spotify lanceert gloednieuwe in-app ervaring
met Kendrick Lamar
AMSTERDAM, 10 augustus 2022 – Kendrick Lamar fans opgelet: vandaag lanceert

Spotify ‘Mijn top 5: Kendrick Lamar projecten’. De gloednieuwe interactieve in-

app functie laat gebruikers hun top 5 favoriete projecten van de artiest selecteren

en rangschikken. Spotify maakt vervolgens van deze selectie een grafische visual

die luisteraars kunnen delen op social media. Het is de eerste keer dat de

streamingdienst met een ‘Mijn Top 5’ komt.

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://spotify-nl.pr.co/images/438911


Fans van Kendrick Lamar kunnen vanaf vandaag hun persoonlijke top 5 samenstellen en delen

met hun vrienden. Gaat de eerste keuze naar zijn nieuwe album Mr. Morale and The Big

Steppers dat tot nu toe het meest gestreamde hiphopalbum van 2022 is op Spotify? Of toch een

van zijn oudere werken zoals Section.80 uit 2011? Over de jaren heen heeft het werk van Lamar

veel impact gemaakt in de fashion, rap en hiphop scene. Binnen deze kringen, en vooral op

social media, wordt de artiest veel besproken en geprezen. Het is dus geen verrassing dat hij de

eerste is met een Mijn Top 5 op Spotify.

Zo creëer je jouw top 5: 

1. Zorg ervoor dat de Spotify app op je telefoon volledig up-to-date is.

2. Bezoek https://spotify.com/top5 op je telefoon (beschikbaar op iOS en Android).

3. Selecteer en bepaal jouw top 5: Spotify toont een selectie van Kendrick’s projecten waar je uit

kunt kiezen. Klik en sleep jouw favorieten in de juiste volgorde.

4. Deel het met de buitenwereld: Spotify maakt op basis van jouw keuzes een gepersonaliseerde

grafische visual die je kan delen en waar je het over kan hebben op social media.

Luisteraars die geen genoeg krijgen van Kendrick Lamar kunnen de podcast Last Song Standing

van Spotify en The Ringer’s beluisteren. In de zevendelige podcastserie bespreken de hosts Cole

Cuchna (Dissect) en Charles Holmes (The Ringer Music Show) de hele discografie van Kendrick

met maar één vraag in hun achterhoofd: ‘Wat is het beste Kendrick Lamar nummer tot nu toe?’

Meer informatie over Mijn Top 5: Kendrick Lamar projecten vind je op Spotify’s For The

Record. Beeldmateriaal vind je hier.

https://spotify.com/kendricktop5
https://open.spotify.com/show/2b025hq3gJ17tQdxS3aV43?si=cbbe393ae17e44ae
https://open.spotify.com/show/2b025hq3gJ17tQdxS3aV43?si=VZ7156EZRguIfIoyum0ljw
https://open.spotify.com/show/3IMryNjG2HG3nKqBWpyHxu?si=aBTtiX7eToGxyANnpazuLw
https://newsroom.spotify.com/2022-08-10/display-your-top-five-kendrick-lamar-projects-with-spotifys-newest-interactive-experience/
https://drive.google.com/drive/folders/1v7ynsfm67oKaqgkX0xztJaCBQZrgCvte


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.
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