
En de winnaars zijn …
 
Op 15 november werden in Hongarije de MTV Europe Music Awards uitgereikt.  
Dat zijn prijzen voor muziek. Ed Sheeran en BTS waren de belangrijkste winnaars. 

De Brit Ed Sheeran was vijf keer genomineerd. Hij 
won de prijs van beste artiest. Ook zijn lied Bad 
habits viel in de prijzen. Dat werd verkozen tot 
beste nummer. De Zuid-Koreaanse BTS deed het 
nog beter. Zij waren vier keer genomineerd. En ze 
haalden alle vier de prijzen binnen. Zo maakten ze 
volgens de jury de beste pop en de beste K-pop. Ze 
waren ook de beste groep en hadden de grootste 
fans. De grootste verliezer van de avond was de 
Canadese zanger Justin Bieber. Hij was acht keer 
genomineerd. Toch won hij geen enkele prijs.

K-pop
K-pop is de afkorting voor Koreaanse popmuziek. 
Het is een genre dat afkomstig is uit Zuid-Korea. 
Het bestaat uit verschillende stijlen muziek. 

Bijvoorbeeld: hiphop en pop. Heel vaak bestaat de 
groep uit alleen jongens of alleen meisjes. Het genre 
ontstond in 1992. De wereldwijde doorbraak kwam 
er in 2011. Door YouTube kunnen ook mensen van 
buiten Azië de muziek bekijken en beluisteren.
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De band BTS was niet live aanwezig. Ze wonnen eerder 

ook al prijzen voor hun K-pop. 

Dit zijn alle winnaars van de MTV Europe Music Awards
Beste artiest: Ed Sheeran
Beste popmuziek: BTS
Beste song: Ed Sheeran met Bad habits
Beste video: Lil Nas X met MONTERO
(Call me by your name)
Beste samenwerking: Doja Cat ft. SZA met 
Kiss me more
Beste nieuwkomer: Saweetie
Beste elektronische muziek: David Guetta
Beste rockmuziek: Måneskin

Beste alternatieve muziek: YUNGBLUD
Beste latinmuziek: Maluma
Beste hiphop: Nicki Minaj
Beste K-pop: BTS
Beste groep: BTS
Beste ‘push’: Olivia Rodrigo
Grootste fans: BTS
‘Good for you’-video: Billie Eilish met 
Your power


