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zene k-pop
Kicsit megkésve, de ebben a lapszámban végigvesszük 2020 legjobb dalait, legfontosabb eseményeit, debütálásokat és csapat feloszlásokat.
Vágjunk is bele!

Főbb történések
Covid-19
A tavaly év elején kitört korona járvány miatt számos korlátozást vezettek be a kpop iparban is. Például a zenei műsorokban egyáltalán
nincs közönség és a háttértáncosoknak is kötelező maszkot viselni a színpadon. Egyedül az idolok
vannak maszk nélkül. Koncertet már csak online
adnak az idolok, illetve a rajongói találkozókat is
online bonyolítják le. Megnőtt a saját készítésű
műsorok száma is. Mindezt azért, hogy az idol és
a rajongó is biztonságban legyen és egészséges
maradjon.
Több kisebb banda (Hinapia, Spectrum) a
covid korlátozások miatt oszlott fel. Elmaradt fellépések, koncertek, turnék mellett az ügynökségek bevétel nélkül már nem tudták finanszírozni
a tevékenységeiket, ezért inkább feloszlatták a
bandákat. Illetve sok csapatnak eltolódott vagy el
is maradt a debütje a covid miatt.
BTS
Nem telhet el egy kpop összefoglaló sem a
BTS sikereit méltatva, és mindezt teljesen megér-
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demelten kapják. Nézzük is, mit tett le a hét srác
tavaly az asztalra. Felléptek a Grammy díjátadón
(idén is és jelölték is őket) és számos más nyugati
díjátadón, illetve műsorban. Megjelentettek kettő
stúdió albumot (Map of The Soul: 7, BE) és tavaly
augusztusban kiadták az első angol nyelvű dalukat, a Dynamite-ot. A dal az év egyik legnagyobb
slágere lett világszerte, még itthon is játszották a
rádiók. Első helyen debütált a Billboard HOT 100
listáján, és ez nekik sikerült elsőnek a dél-koreai
előadók közül. A koreai zenei műsorokban eddig 32-szer lett első helyezett dal, ami rekordnak
számít. Több mint 10 hétig vezette a Dynamite a
dél-koreai Gaon digital chartot. Bombasztikus sikerük volt ismét, az biztos.

Blackpink
Blackpinknek is jó éve volt tavaly. Év végén
megjelentették első albumukat „The Album” címmel. Az album három dalához készült videoklip:
How You Like That, Lovesick Girls, Ice Cream. Az
utóbbi dalban Selena Gomez működik közre. A
négy lány helyet kapott Lady Gaga legújabb albumán is, együtt éneklik a Sour Candy című dalt.
NCT 2020
A tavalyi év egyik legnagyobb dobása az
NCT fiúbanda 2020-as összejövetele volt. A fiúk
általában kisebb csapatokban (NCT 127, NCT
Dream, WayV) tevékenykednek, és kétévente ös�szegyűlnek egy nagy közös projektre. A teljes NCT
létszám 23 főt számlál. Ebből két tag tavaly lett
hozzáadva, és majd idén debütálnak egy új NCT
alcsapatban. Emlékezetes NCT 2020 dalok: Misfit,
Make A Wish, From Home, 90’s Love, Work It, Resonance.
Milliós albumeladások
A dél-koreai albumeladási listát tavaly (is)
a BTS vezette. A Map of The Soul: 7 albumból
több mint 4,4 millió példány kelt el, illetve a BE
albumból pedig több mint 3,5 millió példány talált gazdára. De a többi előadó is büszke lehet
magára, mert többen is egymillió feletti eladást
produkáltak.
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A Seventeen nevű 13 tagú fiúbanda két albummal (Semicolon - 1,1 m, Heng:garæ - 1,4 m) is elérte ezt. A jelenleg 23 tagú NCT-nek is sikerült
duplázni, méghozzá a Resonance Pt. 1 (1,5 m) és
Resonance Pt. 2 (1,3 m) albumokkal. Sőt, az NCT
egyik alcsapata az NCT 127 önállóan is milliós
előadó lett, méghozzá a Neo Zone albummal (1,5
m). A Blackpink első stúdióalbuma, a The album
1,3 millió példányban kelt el, míg Baekhyun szólóalbuma, a Delight kicsivel több mint egymillió
példányban talált gazdára. Ezek nagyon szép számok, főleg így a pandémia közepette.

Mini K-POP Előadó Bemutató
Demian

NCT U - Make a Wish

Akik tavaly debütáltak és meg is szerezték az
első győzelmüket:
Red Velvet - Irene & Seulgi: Monster (Music Bank)
Solar (Mamamoo): Spit It Out (The Show)
YooA (Oh My Girl): Bon Voyage (The Show)
Moonbin & Sanha (Astro): Bad Idea (The Show)
SSAK3: Beach Again (M Countdown)

First Win
Azaz legelső győzelem valamelyik zenei
műsorban (Music Core, Music Bank, M Countdown, The Show stb.). Ez mindig nagy dolog, tekintve, hogy van olyan csapat (pl.: 9Muses), akik
több (akár tíz) év után úgy oszlanak fel, hogy nem
volt egy győzelmük sem, ami elég szomorú, valljuk be. Most pedig nézzük, kiknek sikerült tavaly
az első trófeájukat megszerezni.
SF9 - Good Guy: a csapat még 2016-ban debütált és négy év után, tavaly januárban a Good Guy
című dallal megszerezték első győzelmüket az M
Countdown műsorban.
Pentagon - Daisy: a szintén 2016-ban debütált
Pentagon tavaly októberben szerezte meg az első
győzelmét a The Show műsorban.
NCT U - Make a Wish: az NCT U alcsapat is tavaly
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Cravity - Flame

Loona - So What
szerezte meg első győzelmét a Show Champion
műsorban a Make A Wish dallal.
Loona - So What: a 2018-ban debütált 12 fős
lánybanda tavaly márciusban lett első az M Countdown műsorban.
Somi - What You’re Waiting For: a 2019-ben debütált szólista tavaly augusztusban az M Countdown műsorban lett első helyezett.
Cravity - Flame: a tavaly debütált fiúbanda
már az első comeback dalával megszerezte az
első győzelmét a The Show műsorban, tavaly
szeptemberben.

Demian tavaly debütált a Cassette című
dallal. Azóta már több dala is megjelent: Yes,
Karma és a Love%. Főbb tudnivalók róla, hogy
saját maga írja a dalait és szabadidejében Pokémonnal szokott játszani. Allergiás a kutyaés a macskaszőrre. Ügynöksége a Sony Music
Entertainment Korea.

Debütálások
Mint minden évben, tavaly sem szenvedtünk az új, feltörekvő bandák hiányától. Mivel,
elég sokan vannak, ezért csak a kiemelkedőbb teljesítményű bandákat veszem sorra.
Aespa: tavaly év végén debütált a 4 fős lánybanda
a Black Mamba című dallal, ami elég ütősre sikerült. A lányoknak kijutott sikerből és botrányból is,
de mivel a Kpop legnagyobb cégénél, az SM Entertainment alatt vannak, garantált a sikerük.
Blackswan: ez egy érdekes felállás, ugyanis 3 volt
RaNia tag és kettő új lány alkotta a csapatot.
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Lényegében az ügynökségük új név alatt debütáltatta a RaNiát tíz év aktív szereplés után. Nem sokkal a debüt után Hyeme (volt Rania tag) elhagyta
a csapatot.
Cignature: tavaly év elején debütáltak és mind
volt Good Day tagok. A Good Day még 2017-ben
debütált és mindössze egy dalt promotáltak. Remélhetőleg, a Cignature sikeresebb lesz.
Cravity: a Starship cég 9 tagból álló fiúbandája.
Elég szép jövő elé néznek. Az albumeladások terén jól szerepelnek, illetve több díjátadón is hazavihették a legjobb új fiúbanda díjat.

Enhypen
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Enhypen: két nagy multicég (CJ ENM és HYBE) közös fiúcsapata, akik egy túlélőshow-ban, az I-Landben lettek összeválogatva. Ők is szép albumeladásokkal rendelkeznek és szintén megnyertek pár
legjobb új fiúbanda díjat. Biztató kezdetek.
StayC: a tavaly novemberben debütált 6 tagú
lánybanda egy kis cégnél van, ami alapvetően inkább hátrány a kpop iparban, viszont a produceri
tevékenységet a Black Eyed Pilseung duó látja el.
Ez viszont jó hír, mivel már nem egy kpop slágert
tető alá hoztak. Reményteli a StayC jövője.
Treasure: az Aespa után még egy banda, akiket a
három nagy ügynökség egyikétől kaptunk, méghozzá a YG Entertainmenttől. A 12 fős fiúbanda
tavaly év elején debütált, és már elég szép diszkográfiával rendelkezik. Több rookie award (legjobb új banda díj) nyertesei.
Weeekly: A Play M (Apink, Victon) legújabb lánycsapata. Heten vannak és nem álltak be a sorba,
hogy ők is a most menő girl crush koncepciót vigyék, hanem inkább a mára már lefutott cuki „kislány” imidzset vették magukra. Sikerrel.

Weekly

Debütáltak még:
BAE173, Wei

Secret

Number,

Woo!ah!,

Unit és szóló debütök
Olyan előadók és duók debütjét vesszük sorba,
akik egy már híres csapatból érkeztek és így kezdték el a szóló karrierjüket.
Changmin (Max): a már lassan húsz éves TVXQ
duó tagja. Tavaly áprilisban debütált egy mini albummal és a kiemelt dal a Chocolate volt.
Kai: az EXO tagja és tavaly év végén debütált a
Mmmh című dallal.

Kollaborációk
A tavalyi év tartogatott egy pár igazán
jó és különleges együttműködést. Hallgassátok meg ezeket.
IU és Suga - Eight
Hyoyeon és Soyeon - Dessert
Blackpink és Selena Gomez - Ice Cream
Lady Gaga és Blackpink - Sour Candy
JYP és Sunmi - When We Disco
Rain és JYP - Switch To Me
BTS és Jason Derulo - Savage Love

Kai
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Mini K-pop Dal Ajánló
Dalcsere - part. 3
Folytatódik a dalcsere, amiben olyan
kpop dalokat veszünk sorra, amiket egy szintén idol csapat/előadó dolgozott fel.

VeriVery - We are The Future (eredeti: H.O.T)
9Muses - Coming Of Age Ceremony
			 (eredeti: Park Jiyoon)
BTS - Perfect Man (eredeti: Shinhwa)
CLC - Black Suit (eredeti: Super Junior)
Daehyun, Youngjae, Eunkwang és Leo

Az első mini albuma több mint 400.000 példányban kelt el.
Red Velvet - Irene & Seulgi: a csapatuk, ahogy a
nevükben is benne van, a Red Velvet. Tavaly nyáron debütáltak a Monster című dallal és egy mini
albummal. Második daluk a Naughty volt, ami
szintén nagyon jó lett.
Solar: a Mamamoo tagja és tavaly áprilisban debütált a Spit It Out dallal, ami elég szép eladásokat
produkált.
YooA: az Oh My Girl tagja, tavaly szeptemberben
debütált a Bon Voyage dallal és egy sikeres debütöt tudhat maga mögött.
Wonho: 2019-ben kisebb botrány után Wonho elhagyta a Monsta X-et és 2020-ban debütált szóló
énekesként az Open Mind dallal.

			- Mirotic (eredeti: TVXQ)
Girls’ Generation - Tell Me
(eredeti: Wonder Girls)
Sungyeol és Sungjong (Infinite)
          - Trouble Maker (eredeti: Trouble Maker)
Kara - U Go Girl (eredeti: Lee Hyori)
Eric Nam - Euphoria
(eredeti: Jungkook (BTS))
GFriend és Twice - Gee
         (eredeti: Girls’ Generation)

YooA
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Feloszlások
Mint minden évben, tavaly is el kellett válnunk néhány bandától, és volt, hogy elég érdekes
körülmények között.
1the9: a kilenc tagú fiúbanda úgy lett összeválogatva az Under Nineteen műsorban, ahol kizárólag 19 év alatti feltörekvő gyakornokok vehettek
részt. 2019-ben debütáltak és a szerződésük egy
évre szólt, ami tavaly augusztusban lejárt. Azóta a
fiúk visszatértek saját ügynökségeikhez.
Badkiz: a még 2014-ben debütált lánybanda sok
tagcserén és még egy névváltáson is keresztül
ment, míg 2020-ban feloszlottak. Leghíresebb
daluk a 2016-ban megjelent Hothae.
Gugudan: a Jellyfish Ent. tavaly év vége előtt pár
nappal bejelentette, hogy a Gugudan 2020 végén
feloszlik. A lányok 2016-ban debütáltak és a legutolsó dalukat 2018-ban adták ki. Elvileg a lányok
maradtak az ügynökségnél.
Hinapia: a volt Pristin tagokból álló lánybanda
sajnos rövidebb életű lett, mint az eredeti banda,
ugyanis 10 hónap után tavaly augusztusban feloszlottak. Valószínűleg a covid pandémia hatásai
miatt.
X1: a Produce X 101 műsorban összeállított fiúbanda nem maradhatott sokáig együtt a Produce
műsort övező botrányok miatt. A 11 tagú fiúbanda 2019 augusztusában debütált és 2020 januárjában fel is oszlottak. A szerződésük eredetileg öt
évre szólt.
Feloszlottak még: Masc, Neon Punch, Spectrum

Badkiz

Hinapia

X1
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Ideiglenes projektek
SSAK3: a csapatot három veterán alkotja: Yoo
Jae-suk, Lee Hyori és Rain. A dalaik elég jól szerepeltek tavaly a koreai chartokon. A legsikerebb a
Beach Again volt.
Refund Sisters: a csapatot olyan nevek alkotják,
mint Uhm Jung-hwa, Lee Hyori, Jessi és Hwasa
(Mamamoo). A csapat Lee Hyori ötlete nyomán
verődött össze és eddig egy dalt, a Don’t Touch
Me-t hozták össze, ami elég nagy siker volt hazájukban.

Mini K-pop Teszt

Legendás K-pop zenék - vol 9.

Melyik évben debütált az Astro?

(amiket minden valamire való K-pop fan
ismer)

a. 2016
b. 2017
c. 2018

Sistar19 - Ma Boy
Wanna One - Energetic
Sunmi - Full Moon
NCT 127 - Cherry Bomb
Miss A - Hush
Girls’ Generation - Mr. Mr.
EXO - Call Me Baby
Red Velvet - Ice Cream Cake
Got7 - A
Gfriend - Me Gustas Tu

Jelenleg hány tagból áll a Super Junior?
a. 8
b. 9
c. 10
Melyik dallal debütált a Pentagon?
a. Pretty Pretty
b. Can You Feel It
c. Gorilla
Az alábbi dalok közül melyik nem
Oh My Girl dal?

Miss A - Hush

a. Not Shy
b. Nonstop
c. Windy Day
Melyik ügynökséghez tartozik az ITZY?
a. SM
b. JYP
c. YG
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EXO - Call Me Baby

Megfejtések: 1-a; 2-c; 3-c; 4-a; 5-b

Gfriend - Me Gustas Tu
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A legjobb kpop dalok 2020-ban - szerintem
Ez a lista az én saját véleményem és a jelenlegi állapotot mutatja, ez a lista később még változhat, mert én is változom. A lista 85 dalból áll jelenleg.
(G)I-dle - Dumbi Dumbi
(G)I-dle - Lion
(G)I-dle - Oh My God
3YE - Queen
3YE - Yessir
Aespa - Black Mamba
Agust D - Daechwita
ANS - Say My Name
APink - Dumhdurum
B1A4 - Like A Movie
Baekhyun - Candy
Blackpink - How You Like That
Blackpink - Lovesick Girls
BTS - Dynamite
BTS - On
Chungha - Play
Chungha - Stay Tonight
CLC - Helicopter
Day6 - Zombie
Dongkiz - All I Need Is You
Dongkiz - Beautiful
Dreamcatcher - Scream
Everglow - Dun Dun
Everglow - La Di Da
fromis_9 - Feel Good
Gfriend - Mago
Got7 - Breath
Got7 - Not By The Moon
GWSN - Bazooka!
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3YE - Queen

Agust D - Daechwita

Hwasa - Maria
Itzy - Not Shy
Itzy - Wannabe
IU és Suga - Eight
Jackson - Pretty Please
Jun. K - 30 Minutes Might Be Too
Long
Jun. K - This Is Not A Song, 1929
JYP és Sunmi - When We Disco
Kai - Mmmh
Lady Gaga és Blackpink - Sour Candy
Loona - So What
Loona - Star
Loona - Why Not
Lovelyz - Obliviate
Momoland - Thumbs Up
Monsta X - Love Killa
NCT 127 - Kick It
NCT 127 - Punch

NCT 127 - Kick It

NCT 2020 - Resonance
NCT Dream - Déjá Vu
NCT Dream - Ridin’
NCT U - 90’s Love
NCT U - From Home
NCT U - Make A Wish
NCT U - Misfit
Oh My Girl - Nonstop
Red Velvet - Irene & Seulgi: Monster
Red Velvet - Irene & Seulgi: Naughty
Seventeen - Left & Right
SF9 - Good Guy
Somi - What You’re Waiting For
StayC - So Bad
Stray Kids - Back Door
Sunmi - Pporappippam
Super Junior - 2ya2yao
SuperM - 100
SuperM - One

Taemin - Criminal
Taeyeon - Four Seasons
Taeyeon - Gravity
Taeyeon - Spark
Treasure - Boy
Treasure - I Love You
Twice - I Can’t Stop Me
Twice - More & More
TXT - Blue Hour
TXT - Can’t You See Me?
WayV - Bad Alive
WayV - Turn Back Time
Weki Meki - Cool
Wonho - Open Mind
Woo!ah! - Bad Girl
Woo!ah! - I Don’t Miss U
Woo!ah! - Woo!ah!
Woodz - Bump Bump
Woodz - Love Me Harder

Stray Kids - Back Door

TXT - Can’t You See Me?

Weki Meki - Cool
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