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Spotify en Linux
Cd’s kopen, mp3’s downloaden, YouTube-muziek downloaden en converteren naar mp3, het is allemaal 
niet meer nodig. Voor de prijs van een stuk of acht cd’s heb je elk jaar met je hele gezin de beschikking 
over zo’n beetje alle muziek van de wereld. Je installeert simpelweg de Spotify App op een Android of iOS 
device, op elke Windows PC en op je Mac. Vervolgens geniet je van de muziek op al deze devices. Maar 
wat doe je als je -zoals veel van onze lezers- Linux draait? Marcel Beelen

Spotify ondersteunt formeel 
geen Linux. Maar dat wil niet 

zeggen dat het niet werkt! Je hebt 
twee opties: speel je muziek af via de 
browser of download de onofficiële 
Spotify applicatie voor Linux.

SPOTIFY WEB PLAYER
Met Chrome is afspelen van Spotify 
niet echt een probleem, andere 
browsers hebben echter wat meer 
problemen. Om content af te spelen, 
is Widevine nodig. Dit is een Digital 
Rights Management systeem dat 
ook gebruikt wordt door Netflix en 
Disney en andere bekende aanbie-
ders. Google Chrome ondersteunt 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing-
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

standaard Widevine, dus deze 
browser zal je de minste problemen 
opleveren. Met Chromium is de 
plugin apart te installeren door het 
chromium-widevineAUR pakket 
toe te voegen. De web player heeft 
wat nadelen, als alternatief kun je 
de Chrome/Chromium App uit de 
Chrome App Store halen. Echter, die 
app is wel al meer dan een jaar oud. 
Een echte desktop App zou beter 
zijn. En die is er!

SPOTIFY VOOR LINUX
Spotify voor Linux bestaat al een 
aantal jaren. De applicatie is ontwik-
keld door de community -waaronder 

medewerkers van Spotify, in hun 
vrije tijd- maar wordt niet door Spo-
tify zelf ondersteund. De applicatie 
wijkt ook af qua gebruik. De installa-
tie op Ubuntu is eenvoudig via Ubun-
tu Software Center, de “appstore” 
van Ubuntu. Lukt het hier niet, dan 
heb je nog een uitwijkmogelijkheid 
naar de opdrachtregel, met snap
install spotify installeer je Spo-
tify. Dit werkt ook op andere distro’s 
met snap. Heb je geen snap, kijk dan 
op https://snapcraft.io voor extra 
informatie. Het streven is om altijd 
een Spotify te hebben voor de Long 
Term Support versie van Ubuntu. 

Spotify is verder tevens 

beschikbaar als Debian-pakket, de 
tweede formele niet-ondersteunde 
Linux. Op de website is prima uitge-
legd hoe je het pakket installeert:

Voeg de Spotify repository 
sleutels toe om de download te 
verifiëren als legitiem met

sudo apt-key adv --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys 931FF8E79F0876134E
DDBDCCA87FF9DF48BF1C90

Voeg de repository toe:

echo deb http://repository.
spotify.com stable non-free |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/
spotify.list

Werk de lijst bij van beschikbare 
packages: sudo apt-get update en 
installeer Spotify met sudo apt-
get install spotify-client

TOT SLOT
Start Spotify wel op, maar krijg je 
het niet aan de praat? Controleer 
dan eerst of je account in orde is en 
Spotify geen storingen heeft, door 
bijvoorbeeld op een smartphone 
in te loggen. Controleer vervolgens 
of je geluidskaart het doet. Maak 
eventueel de Spotify cache leeg. 
Sluit Spotify helemaal af: killall 
spotify en verwijder de bestan-
den: rm -rf $HOME/.cache/spotify/
Storage. Experimenteer ook eens 
met instellingen als de synchroni-
satiekwaliteit, streamkwaliteit of 
crossfade. 

WORKSHOP
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