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zene k-pop

Feloszlottak vagy sem?

Got7

 Tavaly év elején a Got7 miatt izgult a k-pop 
világ, ugyanis a fiúknak lejárt a hétéves szerződé-
sük és elhagyták a JYP Entertainment-et. Az ok 
röviden annyi, hogy az ügynökség nem mindig 
bánt velük a legjobban, néha mintha csak kereszt-
be tett volna nekik és ezt a rajongók is észrevet-
ték. Érdekes eset az biztos. Viszont a csapat nem 
oszlott fel, folytatni fogják együtt is, de a nagy 
visszatérés előtt, tavaly inkább szólóztak. Jay B, 
BamBam, Youngjae és Yugyeom szólókarrierbe 
kezdett, Jackson már korábban debütált, úgy-
hogy folytatta, amit elkezdett. Jinyoung színészi 
karrierjét egyengeti különböző sorozatokkal és 
filmekkel, Markból pedig YouTuber lett. Az első 
videó feltöltése előtt már több mint egymillió kö-
vetője volt.
Híresebb dalaik: Just Right, If You Do, Hard Carry, 
Lullaby, You Calling My Name

talos bejelentését. Ez nem így szokott működni a 
k-pop világában. Általában a híres bandák a „vég” 
előtt kiadnak egy utolsó albumot vagy koncertez-
nek, mindezt a feloszlás bejelentése után teszik 
a feloszlás időpontja előtt egy-két hónappal. Még 
nem tudni mindent a Gfriend esetéről, de már 
most látszik, hogy nem szép történet.
Híresebb dalaik: Me Gustas Tu, Rough, Navillera, 
Love Whisper, Mago.

Iz*One 

 A következő hónapban már senkit nem ért 
váratlanul az Iz*One feloszlása. A Produce 48 mű-
sorban összeválogatott projektcsapat 2018 őszén 
kezdte meg a karrierjét és a szerződésük két és fél 
évre szólt. 
A csapatot kilenc koreai és három japán lány al-
kotta. Japánban is promotáltak, de a legnagyobb 
sikereiket Dél-Koreában érték el.
Híresebb dalaik: La Vie en Rose, Violeta, Fiesta, 
Secret Story of the Swan, Panorama

GFRIEND 

 2021 májusában mindenkit meglepett a 
GFRIEND váratlan feloszlása hat év után. Az egyik 
legsikeresebb lánybanda voltak Dél-Koreában, rá-
adásként a 2020-ban kiadott Mago című dalukkal 
már nemzetközi figyelmet is kivívtak maguknak. 
Az okot igazából csak a lányok és a kiadó (Sour-
ce Music, HYBE) tudja, ugyanis még a feloszlás 
idején a kiadó úgy kommunikálta, hogy a lányok 
nem akartak szerződést hosszabbítani, nemrég 
pedig kiderült, hogy a hat lány tovább szerette 
volna folytatni közösen, illetve, SinB azt nyilatkoz-
ta, hogy a Mago promóció (fél évvel a feloszlás 
előtt) alatt még nem tudta, hogy fel fognak osz-
lani. (Általában egy évvel a szerződés lejárta előtt 
már beszélnek a szerződés megújításáról a k-pop 
világban.) A feloszlás előtt kb. egy hónappal a lá-
nyok már nem mondták tovább a rajongóiknak, 
hogy lesz comeback, ugyanis akkor tudhatták 
meg, hogy vége. Ráadásként, el se mondhatták 
a rajongóknak, meg kellett várniuk a kiadó hiva-

 Ismét eltelt egy év, de még milyen! Tele 
volt minden jóval és rosszal, meglepő feloszlá-
sokkal, kiváló debütálásokkal és remek visszeté-
résekkel. Végigveszük a 2021-es év jelentősebb 
mozzanatait.
 Sokat gondolkoztam, hogy mivel is kezdjem 
a cikket, végül arra jutottam, kezdjük a szomorú 
résszel, hogy később jó dolgokkal fejezhessük be.

Feloszlások

 Mint minden évben, most is lecsapott a bű-
vös hetes szám. A dél-koreai törvények szerint az 
idolokat maximum hét évre lehet szerződtetni, 
mindezt azért, hogy elkerüljék az idolok kihaszná-
lását és a rabszolga szerződéseket. Persze, szer-
ződést lehet hosszabbítani, de csak ha mindkét 
fél beleegyezik, ha nem, akkor elválnak az útjaik. 
 Leginkább kisebb sikert elért csapatok osz-
lottak fel hét év után, mint a Sonamoo, 100%, Ber-
ry Good, Hotshot. Illetve pár év után a 1Team, Se-
ven O’Clock, Voisper stb… A lista közel sem teljes, 
sok „noname” banda feloszlott már az első daluk 
megjelenése után.
 Most pedig jöjjenek a híresebb előadók.

GFRIEND Iz*One Got7

„A dél-koreai törvények szerint az 
idolokat maximum hét évre lehet 
szerződtetni mindezt azért, hogy 

elkerüljék az idolok kihasználását 
és a rabszolga szerződéseket.”
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tagjai kezdtek szóló karrierbe. A sikert részemről 
nem a videó megtekintések száma jelenti, hanem 
a dal és album eladások, ugyanis az előbbiből 
nem, de az utóbbiból már meg lehet élni. Ez alap-
ján válogattam össze az előadókat.

Csapat debütálások

 A Big3 tavaly csapat-debüt terén nem volt 
igazán aktiv. Egyedül a JYP Entertainment (Twice, 
Itzy, Stray Kids) debütáltatott év végén egy fiú 
csapatot, az Xdinary Heroes-t, akik a Day6 vona-
lát követve, hangszeres banda, úgyhogy nem tel-
jesen illenek be a megszokott k-pop idol imázsba. 
Lépjünk egy szinttel lejjebb és nézzük meg, mit 
alkottak a „középkategóriás”, illetve kisebb ügy-
nökségek.
 Lightsum: a Cube Entertainment negyedik 
lánycsapatát (4Minute, CLC, (G)I-dle után) üdvö-
zölhettük tavaly nyár elején. A Vanilla című dallal 
debütáltak és októberben megjelentették a má-
sodik dalukat, a Vivace-t. 

 A vég kezdete 2020 decemberében jött el, 
amikor Elkie a szerződése felbontását kérte, arra 
hivatkozva, hogy az ügynökség nem fizette ki őt 
a színészi tevékenységeiért, illetve a Cube nem 
támogatja továbbá a CLC fejlődését és jövőjét. 
2021. februárjában Elkie elhagyta a ügynökséget 
és a csapatot is. Sorn pedig novemberben távo-
zott. Yujin részt vett a Girls Planet 999 műsorban, 
ahol harmadik helyen végzett és így debütálha-
tott a Kep1er nevű projekt bandában. A többiek-
ről nem tudni semmit.
Híresebb dalaik: Hobgoblin, Black Dress, No, Me, 
Devil, Helicopter

Lovelyz

 A nyolctagú lány bandából csak egy tag 
(Baby Soul) hosszabbította meg a szerződését a 
Woollim Entertainment-tel. November elején 
járt le a hétéves szerződésük és csak annyi lett 
bejelentve, hogy elhagyták az ügynökséget, a fel-
oszlás nem. Nem csoda, hogy leléptek, hiszen az 
Ah-Choo című dalukon kívül nem igazán könyvel-
hettek el sikert. 
Híresebb dalaik: Candy Jelly Love, Hi~, Ah-Choo, 
Destiny, Obliviate

Debütálások

 2021 nem hozott annyi csapat debütálását, 
mint az előző évek, viszont szóló debütökből bő-
ven kijárt, de leginkább már egy befutott csapat 

CLC

 Hát, ez igazán nehéz ügy, ugyanis a Cube 
ügynökség lényegében hagyta elveszni a csapatot. 
A hét lány még 2015-ben debütált cuki lány imázs-
zsal, de ez finoman szólva se jött be nekik. Majd 
átváltottak a girl crush konceptre, ami jól állt ne-
kik és nemzetközileg is felfigyeltek rájuk, de mind-
ez, sajnos, nem volt elég a sikerhez. Dél-Koreában 
az utolsó három albumuk egyenként kicsivel több 
mint tízezer példányban kelt el, az ezt megelőző-
ek pedig pár ezres nagyságrendben. Ez igen kevés. 
Nemzetközi eladásokról nem találtam adatokat. 

Mini K-POP Előadó Bemutató

TRI.BE
Tagok: Songsun, Kelly, Jinha, Hyunbin, Jia, 
Soeun és Mire
 A hat tagú lánybanda tavaly februárban 
debütált a Doom Doom Ta dallal. 2021-ben 
még három dalt jelentettek meg. Májusban a 
Rub-A-Dum és októberben a Would You Run 
dalokat, illetve kiadtak egy karácsonyi dalt is, 
Santa For You címmel. Az album eladásaik nem 
a legjobbak, de az mv nézettségeik egész jók.
Ügynökségük: TR Entertainment és Universal 
Music Group.

Lovelyz

Lightsum

zene k-pop

CLC

Xdinary Heroes
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zenei műsorban (Show Champion). Ezt a cikk írá-
sáig még tizenkettő győzelem követte, ami tizen-
három győzelmet jelent összesen. Még a nagyobb 
bandák is általában „csak” pár győzelemig jutnak a 
zenei műsorokban, nemhogy egyből tizenhárom. 
Nem semmi kezdetek, reméljük, a továbbiakban is 
ilyen sikeresek vagy még sikeresebbek lesznek.
Debütáltak még: bugAboo, Rocking Doll, Ciipher, 
Tri.be, Pixy és még sorolhatnám.

Szóló debütálások

 A tavalyi szóló debütök mennyiségét el-
nézve eszembe jutott Jennie Solo című dalának 
(amúgy szintén szóló debüt, 2018) a refrénje: 
I’m going solo-lo-lo-lo-lo-lo. Ennél jobban le sem 
lehetne írni a dolgot, ugyanis sok előadó vagy 
otthagyta a csapatát és szólóban debütált, vagy 
pedig a csapatot némileg mellőzve szólókarrierjé-
re koncentrált. Ha már megemlítettem Jennie-t, 
akkor folytatom a többi Blackpink taggal, akik 

Eddig elég szolid sikerük van, de hát még az ele-
jén járnak.
 PURPLE K!SS: az RBW cég alá tartoznak, 
akik olyan előadókkal büszkélkedhetnek, mint pl.: 
Mamamoo, Vromance, Oneus, Onewe. A hét lány 
már a hivatalos debütöt megelőzően kiadott két 
dalt, majd a tényleges debüt márciusban jött el 
számukra a Ponzona dallal, ami kissé sötét han-
gulatúra sikeredett. Majd ezt kompenzálva szep-
temberben jött a „színes-szagos” Zombie, ami 
már nagyobb siker volt. Decemberben még kiad-
tak egy karácsonyi dalt, My My címen.
 Mirae: a DSP Media (Kara, Kard, SS501) leg-
újabb fiúcsapata. Heten vannak és márciusban de-
bütáltak a Killa című dallal. Augusztusban kiadtak 
még egy dalt Splash címmel. Egész szép eladása-
ik vannak és megnyertek több rookie (legjobb új 
előadó) díjat.
 Omega X: a Spire Entertainment alatt de-
bütáltak. Ők az első csapat a cég történetében, 
de ha a tizenegy fiú ilyen jó ütemben növeli az 
album eladásokat, mint tavaly, akkor könnyen 

tavaly debütáltak. Rosé kezdte a sort márciusban 
az On the Ground című dallal, majd áprilisban kö-
vetkezett a Gone. Lisa szeptemberben debütált. 
Először a Lalisa dalt, majd a Money-t promotálva. 
Mindkét debüt nagy siker volt több százezres al-
bum eladásokkal. Panaszra nem lehet okuk.
 A volt iKon tag B.I is tavaly kezdett szóló-
karrierbe. Márciusban jelent meg a Midnight 
Blue című dala, majd ezt követte júniusban az 
első albuma, a Waterfall, amiből több mint száz-
ezer példány kelt el. A Blackpink tagok a YG Enter-
tainmenthez tartoznak, B.I viszont már elhagyta 
az ügynökséget. Most pedig átugrunk a Big3 kö-
vetkező tagjára, az SM Entertainmentre.

meglehet, hogy pár jövőbeli banda számára is elő-
készítik a terepet. Tavaly júniusban debütáltak a 
Vamos című dallal, majd szeptemberben követke-
zett a What’s Goin’ On. A Seoul Music Awards-on 
elnyerték a legjobb új csapat díját.
 Epex: a C9 legújabb fiúcsapata tavaly júni-
usban debütált a Lock Down-nal, októberben pe-
dig visszatért a Do 4 Me dallal és a második kisle-
mezzel, amiből 95.000 példány talált gazdára, ez 
majdnem a duplája az első kislemez eladásának 
(49.000 db). Ezek egyáltalán nem rossz számok, 
tekintve, hogy a C9 egy kisebb kiadó. Hozzájuk 
tartozik még a CIX és a Cignature (volt Good Day 
tagokkal) is.
 Ive: A végére hagytam a tavalyi év legsike-
resebb csapat debütjét. A hattagú lánybandát a 
Starship Entertainment (Sistar, Monsta X, WJSN, 
Cravity) hozta össze. A debütálásukat nagy vára-
kozás övezte, ugyanis két volt Iz*One tag (Won-
young és Yu-jin) is a csapatot erősíti. A nagy nap 
december első napjára esett, és a siker nem ma-
radt el. Két dalt jelentettek meg a Take it-et és 
az Eleven-t. Az utóbbi a kiemelt dal, és mindössze 
egy hét alatt meghozta nekik az első győzelmüket 

Ive
Rosé Lisa

B.I D.O.

zene k-pop

PURPLE KISS

Mirae Epex
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vekednek. Illetve, az After School dalukkal nagyot 
mentek az első félévben.

Most pedig jöjjenek
a régi motorosok

 A Twice több dallal (Alcohol-Free, Scientist) 
is megörvendeztette a nagyérdeműt, köztük egy 
angol nyelvűvel (The Feels), amit promotáltak több 
nyugati tv-műsorban. A BTS tavaly két dalt is meg-
jelentetett angolul (Butter, Permission To Dance), 
mondanom se kell, hogy szinte a föld minden táján 
játsszák a rádiók a dalaikat. Illetve, a Coldplay-jel 
közösen is kiadtak egy dalt, My Universe címmel. 
Tavaly év elején Hyuna is visszatért több év kiha-
gyás után, az I’m Not Cool dallal és egy mini album-
mal. A 2005 óta tevékenykedő Super Junior egy 
teljes albumot adott ki The Renaissance címen, 
melyből összesen ötszázezer példány kelt el. A ki-
emelt dal a House Party volt. A jelenleg négy tagú 
T-ara is visszatért négy év után a Re:T-ara single 
albummal, a kiemelt dal pedig a Tiki Taka volt. 
 Key (SHINee tag) új mini albummal örven-
deztetett meg minket. A kiemelt dal megegyezik 
az album címével: Bad Love. A comeback során 
Key megszerezte az első győzelmét zenei mű-
sorban, illetve megközelítőleg 150.000 példány 
kelt el az albumból. Az öt tagú Red Velvet au-
gusztusban több mint másfél év után tért visz-
sza a Queendom albummal. Több mint 360.000 
példány talált gazdára, ezzel a lányok legsikere-
sebb albuma lett. A kiemelt dal a Queendom volt. 

60.000 példányban kelt el. Októberben Jo Yu-ri 
követte egy single albummal, amiről a Glassy volt 
a kiemelt dal. Az albumból 89.000 darabot adtak 
el. Ezek egyáltalán nem rossz számok.

Visszatérések

 Tavaly rengeteg jó visszatéréssel örven-
deztettek meg bennünket az idolok, se szeri, se 
száma. Kezdjük a sort azokkal az újoncokkal, akik 
2020-ban debütáltak.
 Aespa, Enhypen, StayC: ők mind nagyon 
jól mentek tavaly, főleg az aespa, akik még ameri-
kai tv-műsorokban is felléptek. Mindegyik banda 
több dalt is megjelentetett és elérték az első győ-
zelmüket is különböző zenei műsorokban (lásd: 
Első győzelem zenei műsorban táblázat).
 Cravity, Treasure: a két fiú csapatnak is jó 
éve volt tavaly, többszázezres album eladással 
büszkélkedhetnek.
 Weeekly: a hét tagú lánybanda szerényebb 
eladásokkal rendelkezik, mint a fentebb említett 
csapatok, de nekik sem megy rosszul a szekér. Az 
album eladásaik, ha nem is nagy ütemben, de nö-

 Tavaly három szóló előadó debütált az SM 
alatt. Méghozzá D.O. az EXO-ból, Wendy és Joy 
a Red Velvet-ből. D.O. júliusban adta ki első kisle-
mezét Empathy címmel és majdnem 500.000 pél-
dányban kelt el. A kiemelt dal pedig a Rose volt, 
ami angolul is megjelent. Wendy áprilisban debü-
tált a Like Water dallal, majd Joy követte két hó-
nap múlva a Hello-val. Mindkét album a kiemelt 
dal után kapta a címét és több mint százezer pél-
dányt adtak el ezekből.
 Több volt Iz*One tag is szólóban képzeli el 
karrierjét. Kettő tag debütált is tavaly: Kwon Eun-
bi és Jo Yu-ri. Kwon Eun-bi augusztus végén je-
lentette meg első mini albumát Open címmel. A 
kiemelt dal pedig a Door volt. Az album összesen 

Legendás K-pop zenék - vol 12.
(amiket minden valamirevaló 

K-pop fan ismer)

GFRIEND - Love Whisper
iKon - Bling Bling

f(x) - 4 Walls
Monsta X - Beautiful

Girls’ Generation - Genie
Got7 - Never Ever

4Minute - Hate You
Seventeen - Very Nice
TWICE - What is Love

BTS - Blood Sweat and Tears

Joy

StayC

Kwon Eun-bi

Jo Yu-riWendy Cravity Hyuna Key

zene k-pop
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tettek meg új dalt, de addig se voltak tétlenek. 
Szólókarrierbe kezdtek, színészként tevékenyked-
tek, vagy épp a kötelező katonai szolgálatukat töl-
tötték.

Repkednek a milliók

 Mint a lenti táblázatban is látható, viszik a 
k-pop albumokat, mint a cukrot. A 2020-as évhez 
hasonlóan most is üdvözölhettünk milliós album el-
adással rendelkező előadókat. Baekhyun, BTS, Se-
venteen, NCT, NCT 127 és az NCT Dream korábban 
is szerepeltek a listán. Az EXO meg csak azért nem 
volt rajta, mert a két húszas évében nem jelentet-
tek meg albumot, amúgy már pár éve milliós eladá-
saik vannak. A Stray Kids és az Enhypen újak a listán. 
 Ha jól megnézzük a táblázatot, akkor lát-
hatjuk, hogy az erősebbik nem közül kerültek ki 

dalukkal léptek fel, amit még 2017-ben jelentet-
tek meg. Akkor nem volt sikeres, de a videó elter-
jedése után két-három hét alatt összejött nekik a 
perfect all-kill (PAK), és az első zenei műsor győze-
lem is. Mindezt egy négyéves dallal. Mondanom 
sem kell, hogy hirtelen nagyon sűrű programjuk 
lett. Június közepén megjelentették az ötödik 
mini albumukat, a Summer Queen-t, és a kiemelt 
dal Chi Mat Ba Ram volt. Augusztusban pedig az 
After ‚We Ride’ dallal jelentkeztek. Sikeres volt 
mind a két szám, beindult a szekér. Reméljük, így 
is marad.

2PM

 My House dalukat 2015-ben jelentették 
meg, és elég sikeres volt akkor is, de miután tavaly 
év elején egy Junho fancamet felkapott az inter-
net népe, ment még egy kört. Junho ekkor épp 
a kötelező katonai szolgálatát töltötte, úgyhogy 
nem sokat tapasztalt a sikerből. Nyár közepén a 
2PM visszatért a Make It dallal, és természetesen 
a siker sem maradt el. Már vagy öt éve nem jelen-

A 2019-ben debütált Itzy (5 fős lánybanda) az év 
elején egy angol nyelvű mini albummal indított, 
amin az eddigi kiemelt dalaik szerepelnek. Megje-
lentettek még két albumot is az In The Morning-ot 
és a Loco-t, az előbbi a koreai közönségnek kevés-
bé jött be, viszont a nemzetközi kpop fanok több-
nyire szerették.

Brave Girls

 Tavaly megtörtént az, amire senki sem szá-
mított: a Youtube fellendítette két csapat karrier-
jét is. Az első a Brave Girls volt, akikre már nagyon 
ráfért a siker, ugyanis már a végét járta a csapat. 
Ki is költöztek már a közös lakásukból és készül-
tek a feloszlásra. 2011-ben debütáltak és azóta 
teljesen lecserélődtek a tagok. Az okokat nem fir-
tatnám, mert megérne egy külön cikket, a lényeg, 
hogy nem ment a szekér. Tíz év után 2021 elején 
jött el a nagy áttörés. Történt ugyanis, hogy az 
egyik fellépésüket - amit dél-koreai katonák előtt 
adtak - felkapta az internet népe. A Rollin’ című 

Előadó/Csapat Album Kiemelt dal Dél-koreai eladás
EXO Don’t Fight the Feeling Don’t Fight the Feeling 1,3 m
Baekhyun Bambi Bambi 1 m
BTS Butter Butter 3 m

Seventeen
Your Choice Ready To Love 1,4 m
Attacca Rock With You 2 m

NCT (2021) Universe Universe 1,6 m

NCT 127
Sticker Sticker 2,4 m
Favorite Favorite 1,1 m

NCT Dream
Hot Sauce Hot Sauce 2,1 m
Hello Future Hello Future 1,3 m

Stray Kids Noeasy Thunderous 1,3 m
Enhypen Dimension: Dilemma Tamed-Dashed 1,2 mBrave Girls 2PM

NCT 127

EXO Stray Kids

zene k-pop

a csapatok, illetve egy szóló előadó, Baekhyun 
erősíti a listát, aki nem mellesleg az EXO tagja is. 
Igazából ők a jéghegy teteje.
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A legtöbb híres előadó több százezres album el-
adást produkál, ami teljesen jó. A digitális album 
és dal eladás, illetve a streaming lista teljesen más-
képp néz ki. Egyedül a BTS szerepel az éves listá-
kon. Ezeket a listákát főként lányok uralják, mint a 
szólóénekes IU és a tavaly felvirágzott Brave Girls.
 Akiknek szintén jól ment a szekerük: Kang 
Daniel, Tomorrow X Together, Monsta X, Astro, 
The Boyz, Ateez, Wonho, SHINee, Jeon Somi, Kai, 
IU, Key, SF9 stb… - hosszú a lista, ami ha belegon-
dolunk, nem is rossz, sok a sikeres előadó.
 Röviden összefoglalva, ez volt 2021 a k-pop 
iparban. Remélem, 2022 is hasonlóan jó vagy még 
sikeresebb lesz.

TOP 30 kpop dal 2021-ben - szerintem
 
 Ez a lista az én saját véleményem, és a je-
lenlegi állapotot mutatja, a lista később még vál-
tozhat, mert én is változom. Előadónként egy dalt 
választottam, és megjelenési sorrendben tün-
tettem fel. A dalokat meghallgathatod a Top 30 
K-pop Songs - 2021 lejátszási listában.

Mini K-pop Teszt
Melyik évben debütált az f(x)?

a. 2008
b. 2009
c. 2010

Hány tagból áll a Seventeen?
a. 13
b. 15
c. 17

Melyik dallal debütált a GFRIEND?
a. Glass Bead

b. Me Gustas Tu
c. Rough

Az alábbi dalok közül melyik nem Got7 dal?
a. Fly
b. Shy

c. Never Ever

Melyik ügynökséghez tartozik a Seventeen?
a. SM

b. Starship
c. Pledis

Előadó/Csapat Dal Zenei műsor Debütálás óta eltelt napok száma
Aespa Black Mamba Inkigayo 61
U-know Thank U Music Bank 597
Kim Wooseok Sugar MCountdown 269
ONF Beautiful Beautiful The Show 1307
Brave Girls Rolling Inkigayo 3628
Rosé On The Ground Show Champion 12
Enhypen Drunk-Dazed The Show 155
Jeon Soyeon Beam Beam The Show 1346
D.O. Rose Music Bank 12
fromis_9 Talk & Talk The Show 1322
StayC Stereotype The Show 306
Lisa Lalisa Music Bank 7
Key Bad Love Show! Music Core 1068
Woodz Waiting The Show 1901
Oneus Luna Show Champion 1043
Ive Eleven Show Champion 7

(G)I-dle - Hwaa BTS - Butter Key - Bad Love
Dreamcatcher - Odd Eye Oh My Girl - Dun Dun Dance Jo Yuri - Glassy
Hyuna - Good Girl EXO - Don’t Fight the Feeling Tri.be - Would You Run
WayV - Kick Back Twice - Alcohol-Free Seventeen - Rock With You
Woodz - Felle Like Brave Girls - Chi Mat Ba Ram Luna - Madonna
Super Junior - House Party NCT Dream -  Hello Future NCT 127 - Favorite
Weeekly - After School D.O. - Rose Jeon Somi - XOXO
Baekhyun - Bambi Red Velvet - Queendom Everglow - Pirate
StayC - Stereotype Lisa - Lalisa Ive - Eleven
Itzy - In The Morning Wonho - Blue NCT U - Universe (Let’s Play Ball)

Első győzelem zenei műsorban

Megfejtések: 1-b; 2-a; 3-a; 4-b; 5-c

Dreamcatcher Luna

EverglowWoodz Oneus U-know

Jeon Soyeon ONF

zene k-pop

https://music.youtube.com/playlist?list=PLGoR_mKq4rbveOMzZSu11nX_1IVElueqT
https://music.youtube.com/playlist?list=PLGoR_mKq4rbveOMzZSu11nX_1IVElueqT

