
Írta: Yuuko

OPEN THE GATE! KINGDOM!
zene



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 084

zene kpop

is tanult pár hónapig angolul. Miután otthagyta 
a korábbi ügynökségét, Arthur ajánlotta be a GF 
Ent.-hez. Mujin segített a debütáló album kompo-
nálásában is, emellett pedig jól játszik zongorán 
és szeret főzni is. Bár első ránézésre az ember 
higgadt személyiségnek gondolná, valójában na-
gyon élénk srác, aki nevetés közben delfinekhez 
hasonló hangot ad ki.

 „King of Aesthetic” (a szépség királya)
 
 Louis énekes, ő volt az első tag, aki csat-
lakozott az ügynökséghez. Összesen három évig 
volt gyakornok. Már gyerekként is nagyon szere-
tett szerepelni, ezért is akart idol lenni. Ő a csapat 
egyik hangulatfelelőse. Az éneklés mellett még a 
focizásban is tehetséges.

ni a többieket, ugyanakkor egy nagyon megbízha-
tó vezető, aki szívén viseli a banda sorsát.
 

„King of Rain” (az eső királya)
 
Arthur énekes, illetve ő a csapat főtáncosa is. Nem 
véletlen, hogy az első minialbumot, melynek ő is 
segített összeállítani a koreográfiáját, köré épí-
tették. Jártas a street dance műfajában is, de kü-
lönböző lánybandák számait is szívesen eltáncolja 
(és még milyen jól). Dannel együtt ő is tagja volt 
a Varsitynek Yunho néven. Nagyon nem jó a játé-
kokban, ugyanakkor veszíteni sem igazán szeret.
 

„King of Cherry Blossoms” 
(a cseresznyevirágzás királya)

 
 Mujin rapper és énekes. Mindkettőben na-
gyon tehetséges. Los Angelesben és Vietnamban 

Barátnőm mellett én Edina remek cikkeiből in-
formálódtam a különböző K-popos fogalmakról, 
így nektek is ajánlom figyelmetekbe a „Mi is az a 
kpop?” című cikksorozatot (AniMagazin 52-59).
 

Kingdom
 
 Egy viszonylag új bandáról van szó, hiszen 
tavaly debütáltak a GF Entertainmentnél. 2020. 
januárjában fedték fel az első három tagot Dann, 
Louis és Chiwoo személyében, majd áprilisban 
Arthur, májusban Ivan, júniusban Jahan, végül pe-
dig júliusban Mujin csatlakozását is bejelentették.
A koncepciójuk nem más, mint a „seven kingdoms 
and seven kings”, vagyis „hét királyság és hét ki-
rály”. Minden tagnak van egy saját királysága, bár 
még csak Arthur, Chiwoo, Ivan és Dann esetében 
lehetünk biztosak abban, hogy mely történelmi 
alak, illetve annak birodalma volt az inspirációjuk. 
A többiek esetében, mivel ők még nem kaptak 
saját minialbumot, csak a királyság nevéből követ-
keztethetünk.
 

„King of Change” (a változások királya)
 
Dann énekes és ő a leader, vagyis a csapat veze-
tője is. Tíz évesen költözött Dubajba a családjá-
val, ahonnan csak 2016-ban jött vissza. Egy angol 
nemzetközi iskolába járt, ennek köszönhetően jól 
beszél angolul, illetve franciául, kínaiul és arabul 
is tud. Korábban a Varsity nevű banda tagja volt 
Seungbo néven, annak feloszlásáig. Szereti ugrat-

 Címnek akár azt is adhattam volna, hogy a 
banda, ami miatt nyitottam a K-pop felé. Ugyan-
is azzal a vallomással kell kezdenem ezt a cikket, 
hogy bár nagyon sokféle zenét szoktam hallgatni, 
a K-poppal valahogy eddig elkerültük egymást. 
Pedig számos ismerősöm szereti, így néha ne-
kem is volt szerencsém pár Stray Kids vagy éppen 
NCT-számmal találkozni, amik mondjuk egészen 
tetszettek. Mégsem merültem el bővebben a ban-
dák megismerésében, aminek őszintén szólva elég 
„snassz” oka volt: nevezetesen úgy éreztem, hogy 
nem lennék képes egyetlen bandán belül ennyi 
embert megkülönböztetni egymástól. Mentsé-
gemre szóljon, azóta megtanultam, hogy A, ilyet 
nem szabad mondani egy K-poppernek, és utólag 
is megkövetem magam, mivel B, nagyon is külön-
böznek egymástól a tagok.
 
 Egészen addig tartott ez az állapot, amíg 
Balu át nem küldött egy Oneus-számot, amit vé-
gül egy barátnőmmel együtt hallgattam meg. Mi-
után látta, hogy mennyire tetszett a fantasy-tradi-
cionális beütés, végül ő javasolta, hogy nézzek rá 
a Kingdomra is. (Ekkor még egyikük sem sejtette, 
hogy milyen szörnyeteget szabadítanak ezzel a vi-
lágra.) Én teljesen elvesztem… És rájöttem arra, 
hogy nem szabad csak azért elzárkóznom egy ban-
dától, mert első ránézésre rengeteg tagja van, és 
lett két új kedvenc bandám is. A többit meg majd 
meglátjuk, elvégre egy éve még azt sem gondol-
tam volna, hogy valaha is írok ebben a kategóriá-
ban cikket.

Dann Arthur Mujin Louis

https://animagazin.hu/magazin/52/#downloads
https://animagazin.hu/magazin/59/#downloads
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okok miatt kilépett a csapatból. Nagyon sajnálom, 
hogy így történt, hiányozni fog a többiek mellől. 
Mindenesetre amit leírtam, azt komolyan gon-
doltam, még ha sajnos nem is fogmegvalósulni.]
 

History of Kingdom
 
 2021. február 18-án jött ki a History of King-
dom: Part I. Arthur című minialbumuk, amelyet 
eddig további három követett: 2021. július 1-jén 
a History of Kingdom: Part II. Chiwoo, 2021. ok-
tóber 21-én a History of Kingdom: Part III. Ivan, 
majd 2022. március 31-én a History of Kingdom: 
Part IV. Dann. Már a címekből is látható, hogy az 
első Arthur király legendájából; a második Kína 
egyik mitikus királyáról, az ellentmondásos meg-
ítélésű háború istenének történetéből; a harma-
dik minialbum Rettegett Iván, míg a negyedik 
Dangun, az első koreai királyság alapítójának az 
életéből inspirálódott. Itt azonban fontos azt ki-
emelni, hogy csak inspirálódott, tehát egyik sem 
csak egy az egyben másolja az eredeti mítoszt. A 
következő comeback majd Louis köré fog épülni, 
aki valószínűleg XIV. Lajosról, vagyis a Napkirályról 
lett elnevezve.
 

Part I. Arthur – Excalibur (MV)
 
 Az Excalibur volt az első minialbum title 
trackje, vagyis a debütáló számuk. Már első hall-
gatáskor is feltűnt, hogy amikor az MV kezdetén 
megjelenik a logó, akkor az aláfestő zenén kívül 

 „King of the Sun”  
(a nap királya)

 Jahan énekes és rapper. Ugyanarra az 
akadémiára járt, mint Ivan, és Ivan is ajánlot-
ta be az ügynökséghez. A BTS hatására kezdett 
el rappelni, J-Hope és Jungkook a példaképei. 
Nagyon őszinte srác, ő a csapat „bónusz mak-
nae-je”, bár csak a második legfiatalabb, de 
néhány helyen mégis legfiatalabbként mutat-
kozott be (amivel engem is jól megzavart egy  
ideig).
 

„King of Cloud” (a felhők királya)
 
 Chiwoo rapper és ő a valódi maknae, vagyis 
a legfiatalabb tag. Néhány számban ő is énekelt, 
és szerintem nagyon szép hangszíne van, úgyhogy 
remélem, hogy a későbbiekben több sort fog 
kapni. Ő a csapat második hangulatfelelőse, min-
dig igyekszik felvidítani a többieket. Eredetileg 
futballista szeretett 
volna lenni, de a BTS 
hatására ő is úgy dön-
tött, hogy inkább idol 
lesz. Az ügynökség 
vezetője személyesen 
castingolta egy tánc-
versenyen. [Már befe-
jeztem a cikket, ami-
kor érkezett a hír, hogy 
Chiwoo személyes 

„King of Snow” (a hó királya)
 
 Ivan énekes és ő a csapat visualja. Korábban 
SM-gyakornok volt, még gólyaként fedezték fel. 
Nagyon jó az érzelmek kifejezésében, és annak el-
lenére, hogy kicsit zavarban van a kamerák előtt, 
az az egyik álma, hogy egy sorozatban szerepel-
hessen. Főleg még a debütálás előtti coverben na-
gyon látni, hogy ideges volt, de azóta rengeteget 
fejlődött. Gyakorlatilag Louis castingolta a King-
domhoz. Ő a harmadik minialbum főszereplője, 
és az ottani szerepével ellentétben egy nagyon vi-
dám és kedves személyiség. Tehetséges taekwon-
dós, korábban a K-Tigers tagja volt, és egészen a 
fekete övig jutott.

még a srácok nevét is suttogják közben. Már ez-
zel is megalapozzák a kissé misztikus hangulatot, 
tényleg, mintha nem is egy zenés videót nézne az 
ember, hanem egy filmet. A GF Ent. egy viszony-
lag kisebb kiadó, a Kingdom pedig az első fiúban-
dájuk, tehát nem volt olyan hatalmas költség-
vetésük, ennek ellenére szerintem tökéletesen 
gazdálkodtak vele. A kosztümök gyönyörűek és 
változatosak, a díszletek szintén látványosak és a 
CGI is általában remekül néz ki. Bár volt benne pár 
kevésbé jól megoldott jelenet is, de még ezek is 
bőven az egész jó kategóriát erősítik. Nagyon tet-
szett, hogy a dal lágyan kezd, aztán egyre erősö-
dik, maga a refrén pedig már kifejezetten erőtel-
jes, hogy aztán újrakezdje ezt az egész körforgást. 

Ivan Jahan

Chiwoo

https://www.youtube.com/watch?v=G0OVgXdNb-I
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Ezek közül nekem a Magical és a Make Us let-
tek a kedvenceim. Ugyanakkor az Eternity sem 
marad le tőlük sokkal és a Warning is jó volt.
 

Part III. Ivan – Black Crown (MV)
 
 A Black Crown ezúttal Oroszországban ját-
szódik, az elég ambivalens megítélésű Rettegett 
Iván „udvarában”. Mind a három MV-nek zseniá-
lis az intrója, de talán a Black Crownét szeretem 
a legjobban. Olyan ünnepélyes, kissé templomi 
hangulatot kölcsönöz neki. Ezúttal nem hasz-
nálnak sem kardokat, sem legyezőket, hanem a 
háttértáncosok orosz balettet idéző mozgásával 
teremtik meg a légies hatást. Ennek ellenére vi-
szont ez egy egyszerre ünnepélyes és erőteljes 
szám, pedig a refrénen kívül szinte nem is szólal-
nak meg benne dobok. Imádom benne a különbö-
ző minijeleneteket, a kosztümöket és a sminkeket 
is. Külön tetszett benne a „fekete és fehér harca”, 
amivel remekül megjelenítették a cár kettős meg-
ítélését is.

nek a különböző tradicionális hangszerek hangjai.
Jó volt, hogy itt már a többiek is kicsit több sze-
repet kaptak. Chiwoo az első MV-ben eléggé 
háttérbe volt szorítva, mert az Excalibur kissé 
középkori hangulatához még több rap nem iga-
zán illett volna. Azonban ennek az MV-nek mak-
nae rapperünk volt a középpontjában, így az 
Excaliburhoz képest több rap rész volt benne, 
aminek én kifejezetten örültem. (Bár nem tu-
dom, hogy ez szándékos volt-e.) Szerintem je-
len esetben nagyon jól állt a számnak. De Ivan 
és Jahan is több szerepet kapott szerencsére.
B-side-ok tekintetében most nem kaptunk 
akusztikus verziót egyikhez sem, de cserébe 
nem három, hanem négy másik szám készült el. 

elemeiből merítettek. Erre is teljesen igaz, hogy 
olyan, mintha egy filmet nézne az ember, és sem 
a díszletekre, sem a kosztümökre nem lehet kifo-
gás. Míg az Excalibur esetében a háttértáncosok 
katonákat jelenítettek meg, addig itt férfiak he-
lyett hölgyek segítenek felejthetetlenné tenni a 
koreográfiát. Annak pedig külön örültem, hogy 
ezúttal legyezőket használtak benne tánc közben, 
egyszerűen gyönyörű volt. Maga a szám hasonló 
felépítésű, mint az Excalibur volt – lágy kezdés, 
majd egyre erősödik, és a refrén már kifejezetten 
erőteljes. Ugyanakkor egyáltalán nem ugyanolyan 
a kettő, mert bár az alap tényleg hasonló, mindket-
tőbe belevittek valami egyedi hangzást is. Külön 
imádom az intrót, amiben gyönyörűen kevered-

Külön értékeltem, hogy a kardok, amiket az MV-
hez használtak nemcsak dísznek voltak ott, hanem 
fontos részei voltak a koncepciónak és néhány he-
lyen még a fémes csengést is hallani lehetett. A 
háttértáncosok is nagyon jók voltak, még jobban 
kihangsúlyozták a srácok mozgását és olyan for-
mációkat is meg tudtak így csinálni, amit csak hét 
taggal nem lehetett volna kivitelezni. 
 Nem véletlenül Arthur köré építették az első 
számukat, hiszen neki már volt tapasztalata, és ő a 
csapat főtáncosa is. Illetve azért látszott, hogy eb-
ben az MV-ben Arthur, Dann, és Louis kapták a leg-
több önálló képernyőidőt mint a legtapasztaltabb, 
illetve a legrégebb óta az ügynökségnél lévő tagok. 
Ez azért a későbbiekben szerencsére változni fog.
 Az Excalibur mellett azért nem szabad elfe-
lejtkezni a B-side-okról sem, hiszen a title tracken 
kívül még három másik szám is található a minial-
bumban, természetesen az Excalibur instrumental 
verziója mellett. Ezek közül a Picassót emelném ki 
leginkább, de a Night Air is nagyon kellemes hang-
zású szám lett (ez akusztikus verzióban is megta-
lálható rajta). Az X sajnos annyira nem az én ízlé-
sem, de szerintem négyből három egész jó arány.

Part II. Chiwoo – Karma (MV)
 
 A Karma MV-je már teljesen más tájakra 
„kalauzol el” minket az esős Angliából. Artúr király 
helyett a kínai Chiyou császár áll a középpontban, 
aki Chiwoo nevét is inspirálta. Mind a díszletek, 
mind pedig a jelmezek és a tánc is a kínai kultúra 

https://www.youtube.com/watch?v=nuixtjbqKcQ
https://www.youtube.com/watch?v=XrcjZgjKzj0
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Ezek közül nekem a Promise a kedvencem, ez a 
másik tradicionális szám az albumban, ami azon-
ban szomorúbb hangvételű. Valamint ez az első 
olyan B-side, ami MV-t is kapott. Ez például a Stray 
Kidstől nem meglepő, de egy viszonylag kis stú-
diótól mindenképpen becsülendő. Bár elég sok 
jelenet visszaköszönt benne a fő MV-ből, de egy 
nagyon szép látványvilág elevenedik meg a néző 
szeme előtt (egyébként pedig a kiadások tekinte-
tében okos megoldásnak gondolom). Dann pedig 
bebizonyította benne, hogy nemcsak az éneklés-
ben jeleskedik, de színészként is meggyőző alakí-
tást nyújthatna.

 A másik B-side, amit nagyon szerettem, az 
az Illusion volt a szám felépítése miatt. Valahogy 
nosztalgikus volt, és a srácok fantasztikus hangját 
is szépen kihangsúlyozta. A Blinder egy fülbemá-
szó szám lett, ami totál nyári hangulatot közvetít. 
Nem annyira az én stílusom, mégis élveztem a 
hallgatását. 

gem leginkább az Excaliburra emlékeztetett, már 
csak azért is, mert újra feltűnik benne az ikonikus 
„Open the Gate” sor, de igazából közelebb áll a 
Black Crown stílusához. Mivel egy-egy melanko-
likusabb hangzású rész hamar átcsap benne egy 
pörgős refrénbe. Illetve fontos még megjegyezni, 
hogy szerencsére visszavettek a CGI mértékéből, 
és csak 1-2 helyen volt észrevehető.
 Mint egy olyan embert, akit érdekel a tör-
ténelem is, könnyű volt megfogni ezzel a koncep-
cióval. Imádom a tradicionális koreai ruhákat (bár 
még egy sageuk – történelmi – sorozatot sem 
hoztam nektek a magazinba… de ami késik, nem 
múlik), és szerencsére nagyon is jól álltak a srácok-
nak. Nagyon szerettem benne Dann jeleneteit, 
igazán karizmatikusan nézett ki királyként, ugyan-
akkor bármilyen furcsa is ezt mondanom, de úgy 
érzem, hogy éppen a saját MV-jében kapta a leg-
kevesebb időt. Ez persze nem baj, hiszen a többi-
ek is végre több képernyőidőt kaptak, csak kicsit 
érdekes, hogy pont most történt ez meg. Ugyan-
akkor mégsem mondhatom azt, hogy háttérbe 
szorult, így ez sem negatívum.
 A B-side-okat nézve talán ez a legerősebb 
album. Egyébként az Ascension lett az eddigi ked-
venc title trackem is, így elmondható, hogy folya-
matos fejlődés jellemzi a Kingdom albumait. És 
ezúttal az első olyan comeback volt, amit fanként 
követtem végig, úgyhogy extrán kötődöm ehhez 
a számhoz. Ezúttal az intró és az instrumental ver-
zió mellé négy másik számot kaptunk. The Song 
of Dann (Promise), Blinder, Illusion, és Appetite. 

még. Utánuk következik számomra a We Are és a 
Burn, amik annyira nem fogtak meg, mint a többi 
szám.
 

Part IV. Dann – Ascension (MV)
 
 Az Ascension MV-ben nem mennek messzi-
re, hiszen az első koreai királyság elevenedik meg 
a nézők előtt. Ezúttal a csapat vezetője, Dann 
került a fókuszba, akinek a színpadi neve egy hí-
res koreai történelmi alakéból – aki vélhetőleg 
Dangun, a Gojoseon királyság alapítója – inspirá-
lódott. Mind a díszletek és a ruhák, mind pedig a 
hangszerek is tradicionálisak benne. Már az intró 
alatt is egy mozgalmas csatajelenetet láthatunk. 
A világos háttér és színes hanbok (hagyományos 
öltözet) kombó azonban gyorsan át tud váltani 
egy vöröses háttérre, amihez természetesen sö-
tétebb színezetű ruhák illenek. A meglepő stílus-
váltások pedig nem csak az MV-re, hanem magára 
a számra is jellemzőek. Hangzás tekintetében en-

Itt használták a 3 MV közül a legtöbb CGI-t. Van-
nak benne nagyon jó megoldások, főleg az elején 
hollókkal vagy a koronával, de azért néhány he-
lyen az a sok oszlop már kissé túlzásnak érződött.
 Ivan nagyon karizmatikus ebben az MV-ben, 
jól megragadta a „karakterét” – tényleg mintha 
egy filmről beszélnék és nem egy klipről… Kicsit 
furcsa volt látni, hogy Ivan, aki alapvetően egy 
nagyon aranyos és kicsit félénk srác, itt milyen ör-
dögi és játékos volt egyszerre. Az előző két MV-
nél kicsit úgy éreztem, hogy néha Dann „ellopta 
a show-t” a két címszereplő elől, de itt erre szinte 
esélye sem volt. Azt viszont kicsit sajnáltam, hogy 
Chiwoo megint kissé a háttérbe szorult, de eh-
hez a számhoz megint csak nem illett volna ennél 
több rap rész.
 A B-side-oknál megint nincsen újabb akusz-
tikus verzió, de a négy újabb szám szerintem tö-
kéletesen kárpótol érte. A Fallen Star lett az egyik 
kedvenc számom tőlük – az első minialbumos Pi-
casso mellett –, de az On Airt is nagyon szeretem 

https://www.youtube.com/watch?v=hTq3MkceFn0
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het rajtuk nevetni, és láthatóan ők is nagyon jól 
szórakoztak közben. Megbizonyosodhatunk arról, 
hogy Dann és Arthur egy nagyon kaotikus duót 
alkotnak, és hogy sosem lenne szabad rájuk bíz-
ni egy emeletes ágy összerakását, még használati 
utasítással sem; hogy Mujin meg Louis olyanok, 
mint Tom és Jerry; hogy Jahan tényleg képtelen 
hazudni; és hogy Dannak nehéz az élete ennyi 
bajkeverő „gyerekkel” a közelben. De már csak 
azért is érdemes megnézni őket, hogy láthassuk 
Mujint macskát utánozni, megtudhassuk, milyen 
egy delfin nevetése, és hogy Arthur mit mondott 
zavarában Jiminnek, amikor egyszer véletlenül 
összefutott vele.
 
 Ha eddig nem lett volna teljesen egyértel-
mű, én abszolút a Kingmakerök közé tartozom (ez 
a fandom neve, rövidítve pedig Kingme), és nagyon 
szeretem a srácokat. Először csak a kinézetük, 
majd a hangjuk fogott meg, de minél több videót 
néztem meg velük, annál jobban megkedveltem a 
személyiségüket is. Nyilván elfogult vagyok, de mi-
vel mind a koncepciójuk, mind pedig a zenéjük is 
nagyon közel áll hozzám, így remélem, hogy akár 
csak egy embert is sikerült rávennem, hogy tegyen 
egy próbát velük. (És azt is, hogy Hiro örül annak, 
hogy ilyen sokszor szerepel ebben a számban a 
Kingdom szó (örül bizony - Hiro), igaz, nem olyan 
kontextusban, amiben ő használná. :D)

2. Making film videók
 
Sok másik bandához hasonlóan szerencsére ők is 
minden MV-hez egész hosszú forgatásos jelene-
teket raktak fel angol felirattal. Egyrészt itt is kiüt-
közik a tagok vidám természete, másrészt érdekes 
betekintést nyerni abba, hogyan is zajlik egy ilyen 
forgatás. Nem irigyeltem őket, amikor télen egy 
erdőben forgattak egyes jeleneteket, vagy amikor 
mínuszos vízben kellett fetrengeniük. Ugyanak-
kor jó volt látni, hogy a stáb is nagyon lelkes volt, 
a háttértáncosokkal is jól kijöttek, illetve látatlan-
ban is megkedveltem a kamerát kezelő embert, 
mert remek interakciói voltak a srácokkal. Bátorí-
totta őket és meghallgatta az aggodalmaikat is.
 

3. Egyéb
 Van itt közös házba költözéses videón ke-
resztül egészen különböző játékokon át a főzőcs-
kézésig minden. Ha valaki jobban meg szeretné 
ismerni a srácokat, akkor ezek a videók tökélete-
sek hozzá. Nagyon jó hangulatúak, rengeteget le-

val. Chiwoo, Dann és Mujin pedig énekes covert 
is készített. Az első közös daluk még a debütálás 
előtt a 8 Letters (Why Don’t We) feldolgozása 
volt. Itt megmutathatták a nézőknek, hogy mind-
annyian remekül tudnak angolul. Szerintem – ha a 
többit nem is –, ezt mindenképpen érdemes leg-
alább egyszer meghallgatni. A dal közben végig 
egy helyben vannak, nincsen benne tánc, a moz-
gás is csak minimális, a háttér is elég kezdetleges 
– mégis, a puszta hangjuk képes a képernyő elé 
szegezni az embert.

Míg az Appetite szintén pörgős szám, azonban – 
hasonlóan a korábbi Warninghoz – kicsit túl bevál-
lalós a dalszövege számomra (bár tény, hogy hal-
lottam már még szókimondóbbat is).
 
 Összességében mindegyik albumot nagyon 
szerettem, és a B-side-ok többségével is elége-
dett voltam. Nem gyakran szoktam egynél több-
ször B-side-ot hallgatni, de ezek közül több is fel-
került a listámra. Úgy érzem, hogy minden egyes 
comeback erősebb lett a másiknál – ami viszont 
semmit sem von le a korábbiak érdeméből. Kicsit 
aggódtam, hogy a title trackek a kötött tematika 
miatt túlságosan ugyanolyanok lesznek. De sze-
rencsére még ha vannak is bennük hasonló hang-
zású részek, mégis mindegyiknek megvan a maga 
egyedi és jellegzetes stílusa, ami élesen megkü-
lönbözteti őket egymástól.

 Mit lehet érdemes még 
megnézni/meghallgatni?

 
 Érdemes ránézni a srácok YouTube-csator-
nájára is, hiszen az eddigi 5 MV mellett számos 
más izgalmas tartalmat is lehet találni.
 

1. Coverök, vagyis különböző feldolgozások 
(LINK) 

Elsősorban táncos coverök vannak fent, még a 
debütálás előttről. Dann, Arthur és Louis csinált 
külön-külön, illetve együtt is. Viszont a későbbiek-
ben szinte minden tag megpróbálkozott hasonló-
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https://www.youtube.com/watch?v=Mn_AiRBC8uQ
https://kpop.fandom.com/wiki/KINGDOM_(2020_group)
https://kprofiles.com/kingdom-profile-facts/

