Insights 3 T1 Phrase Craze

Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

käy yliopistoa

goes to university

yhtyeen perustajajäseniä

the founding members of the band

kolmas alkuperäinen jäsen

the original third member

luovin meistä kaikista

the most creative of all of us

erittäin lahjakas

extremely talented

ovat bändin tärkeä vaikute

are a major influence of the band

se antaa minun haastaa itseni

it allows me to challenge myself

siten tulla paremmaksi siinä mitä teen

thereby getting better at what I do

etsivät bändiä, johon liittyä

are looking to join a band

heidän suosikkityylilajinsa ja vaikutteensa

their preferred genres and influences

esitellä taitojaan

demonstrate their talents

hän soitti lainaversion

he played a cover

juteltuani hänelle hetkisen

after talking to him for a while

hädin tuskin tarpeeksi aikaa

after barely having enough time

Kuten mainitsin,

As I mentioned

keikkapaikoilla ympäri kaupunkia

in venues around the city

tulla huomatuksi

get noticed

edellisenä iltana

the night before

en ollut kovin varma sen suhteen

wasn’t very confident with it

sähläsin sen aivan väärin

I got that completely wrong

näytin varmaan hätääntyneeltä

I must have looked panicked

kumma kyllä

funnily enough

bändi, joka oli lauteilla meitä ennen

band that was on before us

nopeasti rukata settilistaa

to quickly revise the setlist

pistää aika hyvä meininki päälle

put on a pretty good show

tulin kiinnostuneeksi musiikista

became interested in music

En ollut haka kitaransoitossa

I wasn’t very good at playing the guitar

pidin edelleen musan tekemisestä

I still liked making music

muutaman vuoden ajan

for a few years

eräs ystävämme

a friend of ours

Huomasin jo varhain

I discovered early on

pidin sitä aika helppona

and found it quite easy

valitsemani soitin

my instrument of choice

olen käyttänyt kaikki mahdollisuudet

I have taken every opportunity

itsekseni

on my own

itsetunnon kohotus

the ego boost

kun koklaat laulua

when you try out the songs

kitaristilta tulee uusi riffi

the guitarist comes up with a new riff

laulaja hyräilee melodiaa

the singer hums a melody

saat jamisession käyntiin

you get a jam session going

loistavia kappaleita

some excellent pieces of music

ei ole mitään musiikillista kunnianhimoa

don’t have any musical ambition

antaa jammaukselle mahdollisuus

give jamming a try

pahinta bändissäolemisessa

the worst part of being in a band

ei ole kemiaa

there’s no chemistry

siitä huolimatta mitä tyypit soittavat

no matter what people play

muut bändissä

the rest of the band

kitaristi ei tajua

that doesn’t make sense to the guitarist

nämä hetket ovat harvassa

these moments are rare

kantaa omat kamasi

to carry your equipment

35 minuutin bussimatkan päässä

a 35-minute bus ride away

on vaivalloista

is a pain

ei ole suurta kunnianhimoa

don’t have any huge ambitions

pienimuotoinen paikallinen muusikko

a small-time local musician
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Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

arveli kasvavansa

figured he would grow up

eräs ystäväni

a friend of mine

rakastuin täysin

I just absolutely fell in love

siihen aikaan

At the time

Ottamatta huomioon

Not taking into consideration

huolimatta siitä, ettei osannut lukea nuotteja

despite not being able to read music

McCarthy alkoi opetella

McCarthy set about learning

Vetosin äitiini

I pleaded with my mom

Monta tuntia päivässä

For hours and hours a day

Vuoden kuluttua uuden pakkomielteensä alkamisesta

A year into his new obsession

McCarthy muistaa

McCarthy recalls that

sisukas teini

a plucky teenage

pyysi saada koe-esiintyä

asked to audition

et voi mitenkään soittaa pianoa

you can’t possibly play the piano

Et voi edes soittaa asteikkoja

You can’t even play scales

hän sulki puhelimen

she hung up the phone

lannistuneena – jopa masentuneena

discouraged – even depressed

Miljoonista ihmisistä maailmassa

Out of millions and millions of people in the world

vielä arvostetummassa Guildhallissa

at the even more renowned Guildhall

ainutlaatuisesta tyylistään

his unique style

muuten

by the way

yllätyksekseen

to his surprise

hän tutki musiikkia perusteellisesti

he researched the music in-depth

muutamia mainitaksemme

to name a few

sävellyksetkin ovat pahamaineisen monimutkaisia
complex

the compositions themselves are notoriously

vasemman käden ohjelmisto

left hand repertoire

Hän jatkoi opintoja

He went on to study

arvovaltaisen koulun 130-vuotisessa historiassa

in the prestigious school’s 130-year history

Ja se kannattaa

And it’s paying off

ison levymerkin ensilevytys

major label debut album

sellainen inspiraatio

such an inspiration

