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lyett abba próbálják meg beszállítani a kedvence-
iket,	így	elrabolva	őket.	Nem	sikerült	nekik,	mert	
az EXO menedzsere gyanút fogott és nem enged-
te	a	fiúkat	beszállni	a	kisbuszba.
	 A	sasaengek	legkedveltebb	helye	a	repülő.	
Mivel	a	magasban	az	idolok	nem	tudnak	hova	me-
nekülni,	 kénytelenek	elviselni	 őket.	Azt,	 hogy	 az	
idolok	mikor,	melyik	repülővel	utaznak	azt	még	a	
közvetlen	 személyzetük	 se	 nagyon	 tudja.	 Akkor	
mégis	 honnan	 tudják	 a	 sasaengek?	 Vagy	 a	 légi-
társaságnál	 dolgoznak	 és	 így	 ki	 tudják	 nyomoz-
ni, vagy pedig megveszik az információt egy ott 
dolgozótól. Igen, van ilyen is, hogy információt 
árulnak	 egy	 idolról, pl.: telefonszámot. Ezért is 
váltogatják	gyakran	a	sztárok	a	telefonszámukat,	
de	még	így	se	sikerül	lerázniuk	az	utánuk	kémke-
dőket.	Nem	egyszer	posztolt	már	idol	olyan	képet	
Instagramra,	 hogy	nem	 tud	aludni	 a	 sasaeng	 fa-
nok hívogatásaitól.
	 Ez	igen	szélsőséges	viselkedés,	és	hála	a	jó	
égnek, a rajongók túlnyomó többsége nem ilyen.

 A cikksorozat első részében azt jártuk körül, 
hogy kiből lehet idol, mit kell ezért tenni és milyen 
dolgokon kell egy álomért keresztül menni. Most 
pedig a rajongókkal kapcsolatos tudnivalókat ve-
sézzük ki. Vágjunk is bele!

Miből lesz a k-pop rajongó?

 Hát, nem abból, hogy csak egy bandát sze-
ret hallgatni, akik történetesen koreaik és idolok. 
Nincs	ezzel	semmi	baj,	de	ő	nem	k-pop	fan	(rajon-
gó),	 hanem	 „csak”	 annak	 a	 bandának	 a	 rajongó-
ja. Attól lesz valaki k-pop fan, hogy több bandát 
is szeret és szélesebb körben is ismeri a k-pop 
színteret. Rendszeresen követi a k-pop híreket, 
az újonnan kijött MV-ket megnézi és nem feltét-
len	csak	a	kedvenceket,	hanem	új	vagy	„nem	sze-
retem”	bandák	új	 zenéjét	 is	meghallgatja,	hátha	
most végre olyan zenét hoztak össze, ami neki is 
tetszik.	Ha	kijön	egy	BTS	(Behind	The	Scenes,	szín-
falak mögötti) videó, akkor nemcsak azért nézi 
meg, hogy még többet láthassa a biasát (kedvenc 
tag egy bandából), hanem, mert tényleg kíváncsi 
arra,	hogy	mi	történik	a	színfalak	mögött.	Össze-
foglalva, kíváncsi mindenre, ami k-pop.

Mit jelent k-pop 
rajongónak lenni?

 Ez egy összetett dolog, mert mindenkinek 
mást jelent. Valakinek csak annyi, hogy zenét hall-
gat,	videókat	néz,	figyelemmel	követi	a	k-pop	tör-
ténéseket, de aktívan nem vesz részt se a rajongói 
csoportokban,	se	a	hivatalos	oldalakon.	Lényegé-
ben,	csak	megfigyel.	Ami	valljuk	be,	nem	egy	rossz	
dolog.

	 Valaki	meg	 állandó	 jelleggel	 figyeli	 a	 ked-
venc	bandáit,	hozzászól	a	posztjaikhoz	twitteren	
vagy Instagramon. Részt vesz a rajongói táborok 
életében, csoportokban, szavaz a díjátadókon. 
Trendeli	kedvenc	idolja	születésnapját,	új	albuma	
vagy	dala	megjelenését,	megveszi	az	összes	albu-
mát és a hozzá kapcsolódó reklámtermékeket.
	 Valaki	 meg	 a	 két	 jellemző	 között	 mozog	
valahol.	 Nem	 vagyunk	 egyformák.	 Eddig	mind	 a	
három	változat	elég	jól	hangzott,	nem?	Normális	
dolgok, normális emberi viselkedés. Viszont van-
nak olyan emberek, akik ennél sokkal messzebbre 
mennek, zaklatják a kedvencüket online és a való 
életben.	Őket	hívjuk	sasaeng	rajongónak.	

Sasaengek, amikor a rajongók megkeserítik 
az idolok életét

 Sajnos egy idolnak nemcsak lojális és szere-
tő	rajongói	vannak.	Vannak	olyanok	is,	akik	elősze-
retettel	 követik	 őket	 az	 utcán,	 vagy	 ami	 még	
rosszabb,	 betörnek	 a	 lakásukba,	 zaklatják	 őket	
telefonon. Vérrel írt üzeneteket küldenek nekik 
vagy	épp	egy	olyan	kisbuszt	bérelnek,	amilyennel	
a	banda	 (EXO)	 is	 utazik,	 és	 a	 saját	 kisbuszuk	he-

„Sajnos egy idolnak nemcsak lojális és szerető rajongói vannak. 
Vannak olyanok is, akik előszeretettel követik őket az utcán, 
vagy ami még rosszabb, betörnek a lakásukba, zaklatják őket 

telefonon.” EXO
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 A k-pop termékek közül a BT21 a jéghegy 
csúcsa, ami a BTS	 fiúbanda	 tagjainak	 (a	 leghíre-
sebb k-pop banda jelenleg) animált változata. A 
fiúk	maguk	 rajzolták	meg,	milyen	 legyen	 a	 saját	
karakterük, amiket végül a LINE Friends designe-
rei	öntöttek	végső	formába,	és	így	megszületett:	
RJ	(Jin	karaktere),	Shooky	(Suga),	Mang	(J-hope),	
Koya (RM), Chimmy (Jimin), Tata (V) és Cooky 
(Jungkook).	 Illetve	 létezik	 még	 Van,	 aki	 védel-
mezi	a	karaktereket	és	a	BTS	rajongói	táborát,	az	
A.R.M.Y-t szimbolizálja. 

	 Nahát,	 belőlük	 aztán	 van	 minden,	 ami	 el-
adható egy rajongónak: telefontok, toll, füzet, 
matrica,	 gyűjthető	 figura,	 párna,	 plüss,	 hajgumi,	
karácsonyfadísz,	 bőröndhuzat,	 lakat,	 hűtőmág-
nes,	papucs,	naptár,	törölköző,	fogkefe	sterilizáló,	
takaró,	zokni,	sapka,	pizsama,	egyéb	ruhadarabok	
és a sort még sokáig lehetne folytatni. Némelyik 
árucikk	szezonális	vagy	limitált	kiadású.

 Na, de mégis mi történhetett egy ember-
rel,	hogy	ilyen	dolgokra	vetemedjen?
	 Érzelmileg	 szegény	 ember	 lehet,	 a	 morá-
lis	értékrendje	eltorzulhatott.	Valószínűleg,	nem	
igazán	törődnek	vele	és	mindenáron	megpróbálja	
magára	 felhívni	 a	 szeretett	 idol	 figyelmét,	 hogy	
legalább	 ő	 törődjön	 vele.	Mint	 pl.	 tavaly	 január-
ban	egy	kínai	lány	már	nem	először	próbálkozott	
Jungkooknál	 (BTS)	a	reptéren,	és	a	nadrágját	el-
hagyta valahol útközben. 
	 Ráadásként,	 a	 gazdag	 szülők	 gyermeke	
könnyedén megengedheti magának a sasaeng 
életmódot,	főleg,	ha	nincs	ki	kordában	tartsa.	

	 Pár	videót	ezekről	az	esetekről	betettem	a	
Sasaengek	lejátszólistába.	(Angol	nyelvű	videók.)
 A cikk összes lejátszólistáját megtalálod az 
edinaholmes.com-on.

Multifandom, amikor nem csak
 egy bandát szeretsz

 Itthon, Magyarországon a k-pop rajongók 
többsége több bandát is figyelemmel követ, 
míg Dél-Koreában egy ember általában csak egy 
bandát szeret, és általában nem is nézik jó szem-
mel, ha valaki több bandáért van oda és vissza. 
(Ezt persze rajongói szinten kell érteni, nem a tár-
sadalom szintjén.)
	 Tudom,	hogy	feljebb	regéltem	pár	sort	ar-
ról, milyen a jó k-popper (k-pop rajongó), de ha 
több rajongói tábor (fandom) tagja vagy, az bi-

zony nem könnyű élet. Több	bandát	figyelemmel	
követni,	 trendelni,	 streamelni,	 szavazni	 rájuk	 kü-
lönböző	díjátadókon	nem	egyszerű	 feladat	 (már	
ha	valaki	szán	erre	időt,	mert	nem	kötelező).	Fő-
leg, ha az ember még anyagilag is szeretne be-
ruházni	 kedvencei	 albumaiba	 és	 egyéb	 hozzájuk	
kapcsolodó dolgokba, mint pl.: light stick, koncer-
tek,	ruhák	és	egyéb	termékek.	Nem	olcsó	dolgok	
ezek.	Megkérik	az	árukat,	és	akkor	még	a	posta-
költségről	nem	is	beszéltünk,	ami	ha	Dél-Koreából	
érkezik,	szintén	nem	egy	olcsó	mulatság.	Persze,	
vannak	szinte	ingyen	is	ilyen	termékek	különböző	
kínai	webshopokból,	de	nem	biztos,	hogy	eredeti-
ek ezek a termékek. 

Merchandise termékek

 A merch termékek nem igazán különböz-
nek	a	nyugati	hírességek	nevei	alatt	futó	termé-
kektől,	 inkább	azt	mondanám,	hogy	 szélesebb	a	
termékek	köre.	Kulcstartó,	sapka,	táska,	telefon-
tok,	ruhadarabok,	stb...	Ezek	alapdolgok	a	nyugati	
sztár terméklistáján is, de a k-pop rajongó vehet 
még	 bélyegzőt,	 light	 sticket,	 Season’s	 Greeting	
DVD-ket, kártyajátékot és még sorolhatnám.

Legendás K-pop zenék - vol 2.
(amiket minden valamire való K-pop fan ismer)

Apink - No No No
RAIN - Rainism

T-ara -	Roly	Poly
Park Ji-yoon	-	Adult	Ceremony

EXO -	Growl
Wonder Girls - Nobody

HyunA	-	Bubble	Pop
2PM - Hands Up

f(x) - Electric Shock
Kara - Mister

A legendás videókért látogass el az edinahol-
mes.com-ra.	Itt	megtalálod	a	cikkben	előfordu-

ló	zenéket	YouTube	lejátszólistákban.

Rain - Rainism

Apink - No No No BT21

http://edinaholmes.com-
http://edinaholmes.com
http://edinaholmes.com
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Rajongók, művészeti ágak szerint

 A rajongás nemcsak az idol imádásából áll, 
hanem sokakra inspirálóan hathat egy-egy idol 
vagy csapat. Sokan lerajzolják kedvenceiket, tör-
téneteket	írnak	vagy	épp	háttérképeket,	grafiká-
kat,	videókat	készítenek	róluk.	Viszont	nem	ezek	a	
legnépszerűbb	rajongói	tevékenységek,	hanem	a	
kedvenc	dalok	éneklése	és	táncolása.	Őket	cover 
csapatoknak	hívjuk.	Nem	minden	rajongó	egyfor-
mán	tehetséges.	Vannak	egészen	kezdő	szinttől	a	
profikig.	Az	azért	az	éneklésen	kívül	szinte	minde-
gyik	felsorolt	hobbira	igaz,	hogy	idővel	nagyon	jól	
elsajátítható,	még	ha	nem	is	profi	szinten.	

 Talán a videókészítők vannak a legjobb 
helyzetben. Oda inkább széles k-pop ismeret kell 
vagy	 épp	 sokat	 tudni	 egy	 idolról	 vagy	bandáról,	
illetve	van,	hogy	egy	kamera	is	elegendő.	Na	de,	
milyen	videókat	 készítenek?	Vannak	a	 stage mix 
videók, ahol összevágják egy adott dalhoz tarto-
zó fellépéseket. Van, aki ismereti anyagot készít 
a kedvenc bandájáról vagy épp egy csapat legvic-
cesebb	 momentumait	 gyűjti	 össze.	 Akkor	 még	
ott vannak a fancam videók, ahol követik egy idol 
minden	mozdulatát	a	fellépés	alatt.	Ezek	a	videók	
csak	egy	tagra	fókuszálnak	és	többnyire	a	koreai	
rajongók	 készítik	 őket(,	 merthogy	 Dél-Koreában	
lépnek fel a legtöbbször az idolok).
 Az írott k-pop történetek	nagy	népszerű-
ségnek	 örvendenek,	 főleg	 az	 egy	 bandán	 belül	
játszódó történetek. 

 A karaktereknek saját története is van, még-
pedig: Tata egy földönkívüli, aki Vannal együtt ér-
kezett	a	Földre.	Tata	meglátta	egy	kivetítőn,	hogy	
mennyien	odavannak	a	BTS-ért	és	ezt	megirigyel-
ve	alapított	egy	rivális	bandát	BT21	néven.	Haláli,	
nem?	 (Néhány	BT21	videót	 is	hozzáadtam	a	cikk	
lejátszási listájához.)

Rajongói táborok elnevezése

	 Minden	 banda	 fandomja	 idővel	 megkapja	
a saját elnevezését, amit vagy a bandatagok ta-
lálnak	 ki,	 vagy	 az	 ügynökség,	 vagy	 pedig	maguk	
a	rajongók	nevezik	el	magukat.	Általában	ezek	az	
elnevezések külön jelentéssel is bírnak. Vegyünk 
néhány példát:

 Az EXO	fiúbanda	rajongóit	EXO-L-nek hív-
ják,	amiben	az	„L”	a	love	(szeretet/szerelem)	szót	
szimbolizálja.	Aki	 ismeri	az	EXO-t,	az	 tudja,	hogy	
régebben két részre volt osztva a csapat: EXO-K 

és EXO-M. K, mert a tagok mind koreaiak voltak, és 
az	elején	a	producerek	még	úgy	gondolták,	hogy	
ők	inkább	Dél-Koreában	fognak	promotálni.	Az	M	
pedig mandarint jelent, mert a tagok többsége kí-
nai származású volt és ezt az alcsapatot inkább a 
kínai piacra szánták. A rajongókból pedig lett az 
EXO-L,	 így	teljessé	téve	az	EXO-t.	Ezt	a	nevet	az	
ügynökség	 találta	 ki.	 A	 rajongók	 azelőtt	 jobban	
szerették	magukat	Exotics-nek	hívni.
 A TWICE	 nevű	 lánybanda	 fandomját	
ONCE-nak hívják, mert ha egyszer (once) szerete-
tet	mutatsz	feléjük,	azt	kétszeresen	(twice)	adják	
vissza.
 A WINNER rajongóit Inner Circle-nek (bel-
ső	kör)	hívják,	ahova	csak	a	nagyon	szűk	baráti	kör	
tartozik, és pont így tekintenek a tagok a rajongó-
ikra.
 A GOT7 rajongói táborát iGOT7-nek hívják. 
A	 kiejtése	 hasonlít	 a	 koreai	 „ahgase”,	 kismadár	
szóra, ami megmagyarázza, miért egy zöld madár 
a GOT7 light stickje.

 Itt vannak még az ELF-ek	is,	akik	nem	a	Gyű-
rűk	Ura	 tündéi,	 hanem	a	Super Junior	 fiúbanda	
örökké	 tartó	 barátai,	 azaz	 EverLasting	 Friends.	
Az	elnevezést	a	Super	Junior	leaderje	(vezetője),	
Leeteuk	találta	ki.
 A BLINK-ek sem maradhatnak ki a listából. 
Ők	a	Blackpink rajongói, elnevezésüket a csapat 
nevéből	kapták	és	pislogást	jelent.	BLackpINK.

EXO TWICE

WINNER

GOT7
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Vannak olyan rajongók is, akik kiadják 
könyv formájában a történetüket, 
itthon ilyen a Czipó	Petra által írt Ki-
áltok,	miért	nem	hallod?!	című	könyv.	
Számottevően	 vannak	 jelen	 íróként	
és olvasóként a shipperek, akik álta-
lában	két	férfi	idol	barátságáról	vagy	
szerelméről	 szeretnek	 írni	 és	 olvas-
ni. A történetek többsége teljesen 
kitalált, semmi köze a valósághoz, 
mind rajongói fantázia. Szóval, ha 
ilyennel találkozol, akkor ne vedd 
komolyan, szórakozásként fogd fel.
 A rajzos fanok általában port-
rét	 rajzolnak	a	kedvenceikről	vagy	megpróbálják	
őket	megjeleníteni	a	saját	stílusukban.	A	kettő	kö-
zül	az	előbbi	örvend	nagyobb	népszerűségnek.
 A táncos és énekes rajongók.	Talán	ők	van-
nak a legkiemeltebb és egyben legnehezebb hely-
zetben a rajongók közül.
	 Legkiemeltebb,	mert	rájuk	kiváncsiak	legin-
kább az emberek, és akár saját rajongóik is lehet-
nek. Illetve, nekik szerveznek ének és tánc verse-
nyeket is. 
	 Legnehezebb,	 mert	 ha	 csapatban	 dolgoz-
nak, akkor kell egy próbaterem, ami általában nem 
ingyen	 van.	Összehangolni	 a	munkát,	 időpontot	
találni	a	gyakorlásra	nem	mindig	könnyű	feladat.	
Akkor	 ott	 vannak	 még	 a	 ruhák	 és	 fellépésszer-
vezés	 is	akár,	mert	különböző	Dél-Koreával	 vagy	
Ázsiával kapcsolatos rendezvényekre is szokták 
őket	hívni.

 Most pedig jöjjön pár híresebb 
k-pop rajongó, hobbik szerint válo-
gatva, akik tehetségükkel, hozzáér-
tésükkel kivívták a többi kpop fan 
elismerését, szeretetét.
 Tánc cover:	 East2West,	 Ban-
gEarn,	 ARTBEAT,	 4DivaS	 (magyar),	
Eddie,	 AsYouAre	 AYA	 (magyar),	
Ever’East	(magyar)
 Ének cover:	 Ever’East	 (ma-
gyar),	 Mina	 (magyar),	 Subin	 (skys-
wirl),	Johnny,	Saesong
 A rajzosok: @so1ka, Arvi (@
vi_shookt),	Charles	D	 (@chalseu_d),	

@kpopfanartt,	 @lxurxrt,	 @mingmiraclegreen.	
Mind	Instagram	elérgetőség.
 Az írók:	@jeonjungkookfan0808,	@regan-
riley,	 @Ichiranramen,	 @floraljisung,	 @Starlight-
NArmy.	Mind	Wattpad	elérgetőség.
 A videósok:	DareDB	KPop,	JREKML,	AE	Top	
Musics,	JK.
 Rajongók,	művészeti	ágak	szerint lejátszó-
listában találtok több példát a felsorolt tevékeny-
ségekre (kivéve a rajzosokat és az írókat). A listát 
megtaláljátok az edinaholmes.com-on.

Rajongói jótékonykodás

	 Legalább	hetente	van	egy	olyan	cikk	a	hír-
portálokon, hogy egy idol adományozott hátrá-
nyos	 helyzetben	 lévő	 gyermekeknek,	 iskoláknak	
vagy	épp	egygyermekes	szülőknek.	

Mini K-pop Teszt

Melyik	az	első	projektcsapat,	ami	a	Produce	
(101,	x101,	48)	műsorokból	került	ki?

a. Wanna One
b. IZ*ONE

c. I.O.I

Melyik	dal	volt	a	Super	Junior	debütáló	
dala?

a.	Twins
b.	Don’t	Don

c. U

Melyik	dal	volt	a	B1A4	(eddigi)	utolsó
promotált	dala?

a. Rollin’
b.	Sweet	Girl
c. Solo Day

Melyik	ügynökségnél	van	a	CLC	(Crystal	
Clear)	nevű	lánycsapat?

a.	JYP	Ent.
b.	Cube	Ent.
c.	DSP	Ent.

Melyik	dallal	lett	híres	az	EXID	lánybanda?

a.	Up&Down
b. Ah Yeah
c.	Hot	Pink

A megfejtést a cikk végén találod!

4DivaS

BangEarn

Saesong JREKML

http://edinaholmes.com
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 Akkor még okot adhat a piszkálodásra a 
férfi	idolok	kinézete:	„Miért	úgy	néz	ki,	mint	egy	
lány?”	„Miért	kék/lila/zöld	a	haja?”	„Miért	van	ennyi	
smink	rajta?	Biztos	b**i!”	Nem,	nem	az.	Legalábbis	
a többség biztos, hogy nem meleg. Dél-Koreában 
ilyen	a	popipar.	Színes,	szagos	és	a	külsőségekre	
sokat ad, de azért nem mindegyik idol követi ezt a 
vonalat. 
	 Közös	jellemzője	az	utálóknak	az,	hogy	csak	
a felszínt kapargatják. Abba nem is gondolnak 
bele,	hogy	esetleg	az	adott	előadó	zenéje	húzta	ki	
a depresszióból a k-poppert. Ha a dalszöveg pont 
a	 k-pop	 rajongó	 bajáról,	 reményvesztettségéről	
szól,	de	mégis	kínál	valami	kiutat	a	bajból,	akkor	
ezt felhasználva a rajongó jobb életet teremthet 
magának. Látni	 fogja	 a	 kiutat.	Megnyugodhat	 a	
zenétől,	önbizalmat	adhat	neki	és	átsegítheti	őt	
a mindennapi bajokon. Ráadásként inspirálhatják 
a rajongókat a zenészek, hogy ne adják fel az 
álmaikat. Dolgozzanak értük és legyenek kitar-
tóak.

Viszont	a	rajongói	klubok	ezen	tevékenysége	már	
ritkábban kerül nyilvánosságra. Általában rizsa-
dományra	szoktak	gyűjteni	a	rajongói	klubokban,	
mert Ázsiában alapételnek számít a rizs (mint ná-
lunk	a	kenyér).	Az	elmúlt	években	már	a	külföldi	
(nem dél-koreai) rajongókat is be szokták vonni 
az adományozásba, így még nagyobb összeggel 
segíthetik	 a	 nehéz	 helyzetben	 lévőket.	 Viszont	
a véradás az már más kérdés. Ritkán szerveznek 
ilyet és nem is megszokott adományozási mód. 
Ráadásként sokan még a témától is irtóznak, pe-
dig ha egészséges az ember, nem egy nagy dolog. 

Rajongók vs. anyagiak

 Olvastam már néhány rajongó elkeseredett 
írását	arról,	hogy	nem	tudja	anyagilag	támogatni	
a kedvenceit és emiatt kevesebbnek érzi magát a 
többi	rajongóhoz	képest.	Ez	nem	így	van.	Lehet,	
jelenleg nem vet fel a pénz, de ez nem azt jelenti, 
hogy	 kevesebbet	 érsz.	 Máshogy	 is	 tudod	 támo-
gatni	 a	 kedvenceidet:	 trendelni	 őket	 twitteren;	
szavazni	 rájuk	különböző	eseményeken;	 szívmel-
engető	üzeneteket	írni	nekik,	amik	segítenek	ne-
kik	túllépni	a	nehéz	 időszakon.	Attól, hogy még 
nem tud valaki sokat költeni (vagy épp semmit) 
a kedvencére, ugyanolyan rajongó marad, mint 
a gazdagabb társa. 

 Ha gazdag az ember, akkor se biztos, hogy 
mindent megkap. Hallottam már olyat, hogy vásá-
roltak	100	darabot	ugyanabból	az	albumból,	hát-

ha lesz benne jegy a rajongói találkozóra, de nem 
jött össze, nem volt ticket. Valaki meg csak egy 
példányt vesz meg és mégis ott a jegy. Szerencse 
kérdése az egész.

Rajongók vs. megbélyegzés

	 Itthon	még	szubkultúrának	számít	a	K-pop.	
Az	itthoni	népek	is	előítéletesebbek	az	ázsiai	em-
berekkel szemben. Főleg gyerekként, tinédzser-
ként nehéz, mikor még támogatói családi hát-
tér sincs, és a barátok, az iskolatársak is lenézik 
az embert emiatt vagy piszkálják. Leszólják	 az	
ember zenei ízlését és kevesebbnek nézik emi-
att.	 A	 szülők	 esetleg	megpróbálják	 elszakítani	 a	
gyermeküket	a	kedvenceitől.	Nem	értik	a	 szidal-
mazók ezt a világot és gyakran kínaiaknak nevezik 
a	dél-koreai	idolokat.	Ha	„tudatlan”	és	nem	direkt	
csinálja, az még elmegy, de ha direkt, szánt szán-
dékkal	 mondja	 ezt,	 pedig	 már	 pontosan	 tudja,	
hogy nem kínaiak, na az már szemétség kategória. 

Mini K-pop Dal Ajánló

A k-pop színtér nemcsak táncos bandákból áll, 
hanem vannak hangszeres együttesek is.

Hallgassunk	meg	pár	dalt	tőlük.

FT Island -	Take	Me	Now
CNBLUE	-	I’m	Sorry

Day6 -	Congratulations
Royal Pirates -	Run	Away

N.Flying -	Lonely
The Rose - Sorry

South Club	-	Dirty	House
Bursters	-	Lost	Child

Hyukoh - Tomboy
Nell -	Broken

Az együttesek videóiért látogass el az edinahol-
mes.com-ra.	Itt	megtalálod	a	cikkben	előforduló	

zenéket	YouTube	lejátszólistákban.

CNBLUE Day6

FT Island

http://edinaholmes.com
http://edinaholmes.com
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Összefoglalva

 Ne mondd magad k-pop fannak, ha csak 
egy koreai bandát szeretsz és a többi nem is érde-
kel. Támogasd a kedvenc bandá(i)dat, ha szeret-
néd	és	tudod.	Mi,	k-pop	rajongók	tartsunk	össze	
és	ne	bántsuk	a	másikat.	(Meg	alapból	a	többi	em-
bert sem.) K-poppernek lenni jó, de mint minden, 
ez	is	felelősséggel	jár.	Tekintve,	hogy	még	mindig	
szubkultúrának	 számít	 idehaza.	 Hivatalos,	 meg-
bízható forrásból tájékozódj. Ja, és divatrajongók 
kíméljenek.

 Az edinaholmes.com-on megtalálod a cikk-
ben	előforduló	előadók	zenéit	YouTube	lejátszó-
listákban.	Ez	igaz,	a	keretes	leírásokban	szereplő	
zenékre is.

Mini K-POP Szótár

K-popper: k-pop rajongó
K-pop fan: k-pop rajongó
Fandom: rajongói tábor
Multifandom: ha valaki több rajongói tábornak is 
a tagja
Rizsadomány: megszokott adományozási mód a 
dél-koreai	rajongói	kluboknál	a	nehéz	helyzetben	
élők	megsegítésére
MV (music video): zenés videoklip
BTS (Behind The Scenes): színfalak mögötti vi-
deó
Cover: feldolgozás, pl. egy dalé

Divat rajongók

	 Lehet	egy	kérdésem	hozzád,	olvasóhoz?	Te	
szeretnél egy idolt (vagy akárkit) csak azért, mert 
menő	és	népszerű?	Vagy	inkább	eldöntöd	te	ma-
gad, hogy kit szeretsz, tetszik-e a zenéje és a sze-
mélyisége?	Remélem,	az	utóbbihoz	tartozol.	Mint	
minden rajongói táborban a világon, itt is vannak 
divat rajongók, akik azzal próbálják felhívni ma-
gukra	a	figyelmet,	hogy	szeretik	X	személyt	vagy	
bandát, de közben, lehet, hogy a tagok neveit se 
tudják	 rendesen.	Vagy	 csak	épp	haladni	 akarnak	
a tömeggel, a csordaszellem tekintetében. Hogy 
miért	érdemes	ezt	csinálni,	arra	sajnos	nem	tudok	
válaszolni. Sose értettem az ilyen embereket.

Rajongóknak (és másoknak is)

 Fontos, hogy mindig megbízható vagy hi-
vatalos forrásból tájékozódjatok. A pletyka olda-
lakon	és	az	 interneten	keringő	 ilyen-olyan	képek	
és szövegek nem hivatalos források. Hivatalos 
forrás az idol vagy az ügynökségének honlapja, 
közösségi oldalai. Mindig	 járjatok	 utána	 annak,	
amit	olvastok	és	ne	higgyétek	el	elsőre,	csak	ha	hi-
vatalos forrásból származik. Ez azért fontos, mert 
egyrészt megkíméled magad a felesleges ideges-
kedéstől,	másrészt	ha	egy	interneten	keringő	ha-
mis	 tényből	 botrány	 lesz,	 az	 negatívan	 érintheti	
az	idol	hírnevét.	Kinek	jó	ez?	Ha	láttok	ilyen	hamis	
híreket, jelentsétek az adott oldal adminjainak és 
semmiképp ne terjesszétek! Ámen.

Mini K-POP Előadó Bemutató

DONGKIZ
Tagok: Wondae,	Kyoungyoon,	Munik,	

Jaechan, Jonghyeong
	 Az	 öttagú	 fiúbanda	 2019.	 április	 24-én	
debütált	a	NOM	című	dallal	és	azóta	már	há-
rom	 dalt	 is	 promotáltak.	 A	 második	 daluk	 a	
BlockBuster	 volt,	 ami	hallatán	mindenkinek	a	
Szellemírtók	 film	 fog	 az	 eszébe	 jutni	 és	 a	 vi-
deoklip is a szellemírtásról szól. A harmadik dal 
a	Fever,	aminek	a	promóciójából	Kyoungyoon	
kimaradt betegség miatt. A negyedik dal pedig 
az	All	I	Need	is	You,	ami	idén	január	elsején	je-
lent meg. Mind a négy dalról elmondható, hogy 
erősen	retro	érzetű	dalok	a	jó	fajtából,	aminek	
az	értékét	a	fiúk	„cukisága”	csak	tovább	növeli.	
Apropó, a Dongyo Entertainment az ügynök-
ségük.

A	fiúk	videóiért	látogass	el	az edinaholmes.
com-ra.	Itt	megtalálod	a	cikkben	előforduló	

zenéket	YouTube	lejátszólistákban.

Shipper: az az ember, aki két - általában azonos 
nemű	 -	 sztár	 (színész,	 énekes,	 filmes	 karakter,	
stb...)	 közötti	 romantikus	 kapcsolatot	 pártolja.	
Ezek	kitalált	dolgok,	fanfictionok.	Általában	írásos	
formában jelennek meg, de van, aki lerajzolja ked-
venc shipjét.
Fanmeeting: rajongói találkozó
Stage mix videó: összevágják egy adott dalhoz 
tartozó	fellépéseket	egy	előadónál.	Tv	műsorok,	
koncertek, fesztiválok felvételit használják fel.
Fancam: fellépések alatt készült rajongói videók. 
Egy	videó	egy	idolra	fókuszál,	a	kamera	az	ő	lépé-
seit követi.
Light stick: a zseblámpa egy változata, amit a kon-
certek alatt sikítva lehet lóbálni. A színe, mérete, 
külalakja minden együttesnél különbözik.
Sasaeng: amikor a rajongó átlépi a normális kere-
teket és lényegében a sztár megszállotjává válik. 
Követi,	 ahova	 tudja,	 zaklatja	 telefonon,	minden-
áron megpróbál vele kapcsolatba lépni.

Kvíz	megfejtések:	1-c;	2-a;	3-a;	4-b;	5-a

DONGKIZ BTS

http://edinaholmes.com
http://edinaholmes.com-ra.
http://edinaholmes.com-ra.

