
Wat is Spotify
Internetmuziekdienst Spotify groeit snel; er zijn al meer dan 10 miljoen gebruikers in de zeven 
aangesloten landen. Wat kun je er wel en niet mee?

L  egaal
Spotify is een legale online muziekdienst. Je kunt er miljoenen muziekbestanden vinden, die je 
gratis kunt beluisteren. Daarbij zijn wel wat beperkingen; je krijgt elk kwartier reclame te horen en 
je mag maximaal 20 uur per maand luisteren. Ook is niet alle muziek er te vinden.
Afkopen
Je kunt de beperkingen afkopen. Voor net geen 5 euro per maand kun je onbeperkt en zonder 
reclame muziek beluisteren. Een abonnement van net geen 10 euro per maand zorgt ervoor dat je 
ook via je mobieltje mag luisteren, de stream een hogere geluidskwaliteit heeft en je nummers ook
mag downloaden en opslaan.
Hoe werkt het?
Voor Spotify moet je een programma downloaden, en je moet een account openen. De muziek 
staat op grote servers die via het programma, dat wat weg heeft van iTunes, doorzoekbaar zijn. 
Het bedrijf heeft de muziekrechten afgekocht via Buma/Stemra, en er is een overeenkomst met de 
grootste platenmaatschappijen. Daardoor is de dienst legaal.

Spotify is niet de enige manier om gratis naar 'jouw' muziek te luisteren via internet.

Minder legaal.
Vanzelfsprekend kun je muziek op een minder legale manier van internet halen. Dat kan 
bijvoorbeeld met programma's als Limewire of via zogeheten 'torrents', die je onder meer kunt 
vinden via Google.
YouTube.
Een andere optie om gratis naar muziek te luisteren, is YouTube. Veel muziek is hier te vinden, 
alleen is de geluidskwaliteit soms wat minder omdat het om videobestanden gaat. YouTube heeft 
de rechten van de muziek geregeld, waardoor deze optie legaal is.
Eigen radiostation.
Via sites als Grooveshark.com,Blip.fm, deezer.com, jango.com of Last.fm kun je luisteren naar 
muziek (en video) die door andere internetters wordt  aangeraden, of een 'eigen' radiostation 
maken of kiezen.
Kopen
Vanzelfsprekend kun je muziek ook online kopen. Dat kan bijvoorbeeld via iTunes.

Livestreams
Een andere optie om (legaal) naar muziek te luisteren, zijn de livestreams van de diverse 
radiostations.
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https://www.spotify.com/nl/
http://www.nederland.fm/
http://www.last.fm/
http://www.jango.com/
http://www.deezer.com/
http://blip.fm/all
http://listen.grooveshark.com/
http://www.youtube.nl/


Spotify handleiding: account aanmaken

Nog onbekend met het fenomeen Spotify? Laten we je even op weg helpen.

Account aanmaken

Je begint met het aanmaken van een account.

Ga naar spotify.com

Je kunt dan registreren via je Facebookaccount. Heb je geen Facebook? Helemaal onderaan de pagina 

staat de link om een account aan te maken met je e-mailadres

 
Zodra je account is geregeld  wordt het Spotify installatieprogramma automatisch gedownload. Er is een 

versie voor Windows en Mac OS X beschikbaar. De website van Spotify herkent je besturingssysteem en 

stuurt je naar de juiste pagina.

 

Als alles gelukt is nog even het Spotify programma installeren. Het installeren gaan we niet uitleggen. Spotify

doet dat zelf al op hun website.
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http://www.spotify.com/nl/download/mac/
http://www.spotify.com/nl/download/windows/
https://www.spotify.com/nl/signup/plain/
https://www.spotify.com/nl/signup/plain/


Spotify starten

Zodra Spotify is gestart verschijnt er een inlogscherm.

Voer in dit scherm je e-mailadres en wachtwoord van Facebook in en klik op Aanmelden.

 
 
 Spotify start op en de pret kan beginnen.

 

Zoeken

Geef in het zoekveldje links boven de naam van een artiest op.

Je krijgt direct een lijstje met mogelijke overeenkomsten. Tip! Klik

op "Toon alle resultaten" of druk de entertoets in.

Je krijgt nu een hele lijst songs in beeld, met bovenin de playlists,

artiesten en albums die overeenkomen met je zoekopdracht.

Je bent natuurlijk geneigd om meteen in de lijst te zoeken. Niet doen!

Het kan namelijk veel overzichtelijker. Klik op de naam van de artiest

(zie het gele pijltje) en kijk dan eens.
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 Een fraai overzicht van alle tophits en alle albums van deze artiest.

Laat zich niet goed in een plaatje vatten, maar jij zult in het programma lekker door de lijst kunnen scrollen, 

dan ziet het er nog veel mooier uit.

 

Let ook op de tab met een Biografie, Vergelijkbare artiesten en Artiest – radio (hierover straks meer)
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Afspelen

Je kunt nu op een song klikken en Spotify zal direct beginnen met afspelen, alsof het nummer op je harde 

schijf staat.

Heb je alvast een volgende uitgezocht? Rechter muisklik op de song en kies voor Wachtrij. Dan komt hij in 

de Afspeelwachtrij te staan. (Slepen naar Afspeelwachtrij in de linker kolom kan ook)

 

Radio

Geen zin om constant te blijven zoeken? Spotify heeft ook een ingebouwde "radio" die songs blijft spelen op 

basis van een artiest of een liedje.

Klik op Radio in de linker kolom en je kunt een radiostation starten op basis van een artiest of song naar 

keuze.

 

Ook vanuit bijvoorbeeld de zoekresultaten kun je Spotify Radio starten.

 

Als je op de pagina van een artiest bent, kun je ook de Artiest – radio inschakelen.

Klik hier voor een voorbeeld in Spotify
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spotify:artist:2AsusXITU8P25dlRNhcAbG
spotify:artist:2AsusXITU8P25dlRNhcAbG


 

Spotify handleiding: afspeellijsten (playlists) maken

Linker kolom
MENU

Nieuw

Overzicht van de nieuwe releases

Vrienden

Overzicht van je vrienden op Facebook en Spotify

Inbox

Songs die andere gebruikers naar je hebben gestuurd. (komen we later 

nog op terug)

Afspeelwachtrij

Songs die in de wacht staan om afgespeeld te worden

Apparaten

Hier verschijnt bijvoorbeeld je iPod zodra deze is aangesloten of je 

smartphone zodra daarop de Spotify App is gestart en er verbinding is via

Wifi.

APPS

App Finder Overzicht van de voor Spotify beschikbare apps. (hier komen

we nog op terug)

123 Toplijsten Toont de meest gespeelde songs en albums per land of 

die je zelf het meest hebt geluisterd.

Radio Hier kun je een radiostation starten op basis van een artiest naar 

keuze.

JOUW MUZIEK

Bibliotheek: Overzicht van alle muziek die je hebt geïmporteerd in Spotify, hebt gekocht of aan een playlist 

hebt toegevoegd

Lokale bestanden:: Songs die je van je harde schijf in Spotify hebt geïmporteerd.

Downloads: Songs die je via Spotify hebt gekocht

Favorieten: Songs die als favoriet hebt gemarkeerd (sterretje geven)

+ Nieuwe afspeellijst Maak een nieuwe afspeellijst aan. Laten we daar mee beginnen.
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Afspeellijst (playlist) maken

Zodra je op Nieuwe afspeellijst klikt kun je een naam voor deze lijst opgeven. In dit voorbeeld maken we 

daar even "Mijn eerste lijst" van. Songs aan de lijst toevoegen kan op twee manieren:

Via rechter muismenu

Geef een rechter muisklik op de song en kies voor Toevoegen aan -> en dan de naam van de lijst.

 

Slepen 

Klik de song aan en sleep deze naar de afspeellijst in de linkerkolom.

 

Afspeellijst maken van een album

Je kunt met één klik van een album een nieuwe afspeellijst maken.

Rechter muisklik op het album en kies achtereenvolgens voor Toevoegen aan ► Nieuwe afspeellijst.

 

De titel van de playlist hoef je niet te veranderen. Spotify neemt de titel van het album automatisch over.
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Lokale bestanden

Laten we nu de MP3's die je al op je computer hebt staan eens importeren. Misschien is dat niet eens meer 

nodig. Spotify kijkt naar een aantal standaard mappen en zet de daarin aanwezige muziek meteen in je 

Bibliotheek

Staat er nog niks of niet alles? Of wil je niet je bestaande collectie in Spotify hebben?

Ga naar Bewerken in het titelmenu bovenin en klik vervolgens op Voorkeuren (Sneltoetscombinatie Ctrl + P)

Bij Lokale bestanden staan de mappen die Spotify al heeft geïmporteerd, bijvoorbeeld:

 
Je kunt hier wat vinkjes weghalen of extra mappen toevoegen via Bron toevoegen.

Tip! Had je nog maar één album van een artiest? Als je nu op de naam van de artiest klikt toont Spotify 

meteen de hele discografie. Mooi of niet?

Spotify importeert alleen AAC en MP3 bestanden. WMA – bestanden verschijnen niet!

Spotify handleiding: Apps en playlists

Spotify Apps

Onder de App Finder vind je een hele serie toepassingen die Spotify een nog betere en mooiere  

muziekmachine maken. .  
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Je kunt deze apps uitproberen via een klik op het icoontje in het overzicht. Bevalt de app? Klik op ADD en de

app komt in de linker kolom te staan.

Een paar voorbeelden:

TuneWiki

Voor de meezingers of meelezers. Toont de songtekst en het bijzondere is dat de tekst met de muziek 

meeloopt.

 
Soundrop

Interactieve playlists waarmee je samen met anderen naar liedjes in bijvoorbeeld een bepaald genre luistert. 

Je kunt stemmen op de liedjes om te volgorde van afspelen te bepalen, zelf een liedje toevoegen en chatten 

met de andere luisteraars.

Je kunt ook zelf een "listening room starten" door een playlist naar deze app te slepen. Dan nog even je 

vrienden uitnodigen en genieten maar.

Songs zoeken

Je kunt je songs binnen Spotify zelf zoeken maar wist je dat je het ook vanaf diverse websites kunt doen?

Ga eens naar SpotiDJ.com en kijk eens welke songs er door de DJ's zijn geplaatst. Voorbeeldje: 

 
Even op de PLAY-knop klikken en Spotify gaat de song meteen afspelen.
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http://www.spotidj.com/


Afspeellijsten (Playlists)

Dat kan niet alleen met songs, je kunt zelfs hele playlists in een keer in je Spotify laden.

Ga naar www.hotspotify.com en kies maar er maar één uit de voorraad Nederlandse playlists. Hier een 

voorbeeld van de Top 40 die op deze manier in Spotify verschijnt:

 
Je kunt hem nu afspelen en ook in je eigen voorraad playlists zetten door op Abonneren te klikken.

Meer sites waar je playlists kunt vinden staan op http://www.digimuziek.nl/spotifyplaylists.htm

Met een klik op het vinkje achter abonnees kun je zien welke Spotify gebruikers op deze lijst zijn 

geabonneerd. 

Spotify handleiding: muziek delen

Muziek delen kan via Spotify zelf, via websites, Twitter, e-mail, Facebook noem maar op.

Zet een liedje in de inbox van een ander
Simpel je sleept het liedje gewoon naar de naam van de gebruiker in de rechterkolom. 

 
Je kunt dan meteen een persoonlijke boodschap meesturen.

 
Het verschijnt dan in zijn inbox.
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http://www.hotspotify.com/


Delen via Facebook, Twitter, Spotify of MSN Messenger

Klik op het icoontje voor een track. 

 

Daarna kun je kiezen voor delen via Facebook, Twitter, Spotify zelf of MSN Messenger.

Hetzelfde "Share” icoontje tref je ook aan bij albums en playlists. Ook die kun je zo delen.

Het kan trouwens ook via een rechter muisklik op song, album of playlist. Kies dan Delen met...
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