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MAVE: - Wirtualna grupa k-popowa

MAVE: to wirtualny girlsband k-popowy, który zadebiutował pod Metaverse Entertainment 25 stycznia 2023
roku z mini albumem "PANDORA'S BOX", na którym znajdują się dwie piosenki:
× PANDORA (main song),
× WONDERLAND (IDYPIA) (b-side song).

Niestety, przy debiucie spadło na nie wiele hejtu, ponieważ ich koncept jest podobny do innej grupy (aespa z
SM Entertainment) oraz że pomysł na wirtualną grupę został skradziony od K/DA (Stone Entertainment, Riot
Games).

Do zespołu należą:
× Siu (Si Woo) - liderka, główna wokalistka;
× Zena (Je Na) - główna wokalistka;
× Tyra (Tai Rah) - główna tancerka, główna raperka, maknae (najmłodsza w grupie);
× Marty (Mah Ti) - tancerka, raperka, maknae;
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Typy osobowości
Melancholik

Głupie trendy z TikToka
(część 2)

...

Kojarzony jest z melancholią - smutkiem, brakiem
szczęścia.

Przeciwieństwo sangwinika.

Są w większości introwertyczni.

Skrywają emocje.

Często zamykają się w sobie.

Są wrażliwi.

Większość melancholików to pesymiści.

Mają wielokrotnie problemy z nawiązywaniem
znajomości.

Zazwyczaj cechują się sumiennością i punktualnością.

Duża ich liczba wyróżnia się perfekcjonizmem.

Potrafią długo i bardzo przeżywać jakieś sytuacje.

Nieraz wykazują się dużą empatią.

Bywają wyczuleni na krytykę, z którą sobie nie radzą.

Melancholicy często wykazują zamiłowanie do sztuki.

Koala

Podczas fali upałów w Pakistanie, dużo osób,
szczególnie modelki, podpalali krzaki i lasy, aby
wyglądać "lepiej". Choć TikTok usuwał te filmiki,
ludzie dalej to robili.

Kilka osób, nawet w Polsce, połknęło kilkadziesiąt
metalowych kulek, ponieważ próbowało pochwalić
się na TikToku swoimi "sztuczkami". Sztuczka
polegała na schowaniu kulki pod językiem, po czym
należało włożyć do buzi kolejną kulkę i ją wypluć. Po
wypluciu miało się wyciągnąć kulkę spod języka i
pokazać, że się tam magicznie pojawia, lecz
niektórym to nie wychodziło i połykali kulki.

Niektórzy postanowili wybielić sobie oczy. Tak,
nalewali trochę wybielacza do oczu, aby uzyskać
efekt białego oka. 

Kapibara
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Sławni ludzie
Ariana Grande

Niewiarygodne!!!!!!

Informacje
Pełne imię: Ariana Grande-Butera
Data i miejsce urodzenia: 26 czerwca 1993 roku w
Boca Raton na Florydzie w USA
Rodzice: Joan Grande, Edward Butera
Rodzeństwo: Frankie Grande 

Najpopularniejsze piosenki (i albumy):
"7 Rings" - Thank U, next,
"positions" - Positions,
"Sweetener" - Sweetener,
"One last time" - My Everything,
"Moonlight" - Dangerous Woman,
"The Way" - Yours Truly.

Ciekawostki
Niektóre imiona jej psów są inspirowane Harrym
Potterem.
Śpiewa sopranem.
Skala głosu Ariany wynosi 4 oktawy.
Popularny "kucyk" piosenkarki to tak naprawdę
doczepiane włosy.
Ma alergię na koty, skorupiaki, niektóre lekarstwa oraz
banany.

AM i SW

:)

:)

Z ostatniej chwili. Zauważono, że w jednej z kabin w
toalecie damskiej pojawił się biały papier. Wszyscy są
pozytywnie zaskoczeni tą wiadomością. 

Jest piękny, bialutki, jednowarstwowy oraz cieniutki.
Jest to luksusem, ponieważ dotychczas był tylko
papier ścierny, który nie był zbytnio ekskluzywny,
przez co każdy, kto korzysta z tego nowego, czuje się
jak w zamku. Jest on niezwykle delikatny w dotyku,
wręcz jak chmurka. 

Mamy nadzieję, że w naszej szkole znajdzie się
więcej tego okazałego produktu i że już nigdy nie
zniknie z naszych toalet.

Jacyś randomowi ludzie
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Według strony było tak z
zespołami:

(G)I-dle - Seo Soo-jin - Kiedyś
wśród południowokoreańskiej
społeczności wybuchały
kontrowersje dotyczące artystów.
Ofiarą padła Soojin, która została
oskarżona m.in. o bullying, niestety
owe zarzuty się potwierdziły, od
14.08.2021 (G)I-dle jest 5-osobową
grupą.

LE SSERAFIM - Kim Ga-ram -
„Witajcie, tu HYBE/Source Music.
Chcielibyśmy poinformować o
naszym stanowisku w sprawie
dodatkowych zarzutów związanych
z Kim Garam z LE SSERAFIM.

[...] Jednak przesadzone plotki, że
Kim Garam była jednostronnym
sprawcą szkolnej przemocy, która
zwykle była zaangażowana w
przemoc fizyczną, stale krążyły w
mediach społecznościowych i
społecznościach internetowych, a
ujawniano tylko jednostronne
informacje, więc chcielibyśmy
wyjaśnić część oskarżenia. [...] 

Kim Garam i jej przyjaciele, którzy
rozgniewali się na ten incydent,
skonfrontowali się z Yoo Eun Seo,
ale nie doszło do przemocy
fizycznej. Yoo Eun Seo przyznała
się do swoich wykroczeń, ale nie
została ukarana za swoje czyny.
Wskazała raczej kolegów z klasy,
którzy skonfrontowali się z nią,
jako sprawców, skierowała ich do
szkolnego komitetu ds. przemocy,
a następnie przeniosła do innej
szkoły. 

W rezultacie Kim Garam i jej
przyjaciele zostali ukarani przez
szkolny komitet ds. przemocy."
Źródło: Archiwum HYBE
Entertainment

PIXY - Jeon Yoo-jin (Satbyeol) -
Na temat Yoo-jin nie ma prawie w
ogóle wyjaśnień i przyczyn
wyrzucenia :(

kapibara kpopiara

6-osobowa klątwa w k-popie
Dzisiaj, przeszukując stronę poświęconą k-popowi, zobaczyłem ciekawy artykuł. Był on o 6-osobowych
grupach, w których przez ową "klątwę" tracą członka zespołu albo zupełnie się rozwiązują.
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