
Lil Kleine Emoji App in Duitsland gelanceerd 

De Lil Kleine Emoji App wordt vrijdag in Duitsland gelanceerd. De app, die nog 
geen 12 uur na de officiële lancering bovenaan in de hitlijsten van de Nederlandse 
App Store stond, scoort in Nederland nu al beter dan de vergelijkbare apps van 
Kim Kardashian en Justin Bieber. 

Lil Kleine en Ronnie Flex bestormen momenteel in Duitsland de hitlijsten met het nummer 
Stoff und Schnaps, een vertaling van de Nederlandse megahit Drank & Drugs. De 
bijbehorende video is al meer dan 3,4 miljoen bekeken, op Spotify is Stoff und Schnaps op 
nummer 30 terug te vinden in op iTunes zelfs op 24.  

De Nederlandse rapper Lil' Kleine is de eerste Bekende Nederlander die zijn eigen emojis 
heeft voor de mobiele telefoon. Mensen die de app downloaden kunnen de emojis, kleine 
cartoon-achtige plaatjes, gebruiken in onder andere WhatsApp berichten en Facebook 
Messenger. 

Met de Lil'Kleine Emojis app krijgen mensen toegang tot meer dan 300 exclusieve 
emoticons. Naast smileys met het hoofd van Lil'Kleine zijn er ook emojis van een tong met 
pillen, flessen drank en hand met opgestoken middelvinger. Deze emoticons zijn te vinden 
in de categorie drank & drugs, vernoemd naar de grootste hit van de rapper. 

Lil'Kleine is trots: "Emojis sturen is de visuele toekomst van het communiceren met elkaar 
en dat breng ik daarom graag als eerste naar mijn fans". 

Lil’Kleine staat op de dag van de lancering in Heineken Music Hall in Amsterdam met Grand 
Final, waarmee hij de TopDown Tour langs grote poppodia in Nederland een passend slot 
geeft.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Niet voor publicatie. Voor meer informatie en interviews: 

Tim Boersma, BFCC, tel.: (035) 622 94 83 of tim.boersma@bfcc.nl  

High res download van een aantal Lil Kleine Emojis 

https://www.wetransfer.com/downloads/989edf7526d5b77f0446e6dc78573aec2016092218
0300/1c32daf74a2336649e7ab1ba280b68d120160922180300/ee8173 

Link naar de app voor Apple/IOS: 

https://itunes.apple.com/nl/app/lil-kleine-emojis-keyboard/id1115143429?l=nl&ls=1&mt=8 

Link naar de app voor Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bobmobile.emoji.keyboard.lilkleine 


