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Searraigh!
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Tá grúpa áirithe ceoil ag dul i bhfeidhm
ar dhaoine le tamall anuas. The Foals a
thugtar orthu agus beidh siad ag seinm

in Amharclann an Olympia anocht agus oíche
amárach (4-5 Feabhra). Ó Oxford Shasana na
baill go léir agus seinneann siad ceol indie den
chuid is mó. Bhí tús lag ag na searraigh, áfach!
Ghlac sé tamall maith orthu grúpa buan a
chur le chéile agus scar siad ó chéile cúpla
babhta. Le linn dóibh a bheith ag freastal ar
an ollscoil ghlac siad páirt i bhféile mhór sa
bhliain 2004. Ach nuair a bhí an fhéile thart,
bheartaigh siad éirí as an gceol agus díriú go
hiomlán ar na céimeanna a bhí idir lámha acu.

Níor mhair an scaradh i bhfad, áfach! Sa
bhliain 2005 seoladh an banna go hoifigiúil.
Cúigear atá ann – Yannis Philippakis (amhráin
agus giotár), Jack Bevan (drumaí), Jimmy
Smith (giotár agus sintéiseoir), Walter Gervers
(dord/fonnadóireacht taca) agus Edwin
Congreave (méarchlár/fonnadóireacht taca).
Réitíonn an grúpa go maith le chéile agus
cumann siad ceol den scoth.

Sa bhliain 2007 thaistil siad go Nua-Eabhrac
le dul i mbun oibre ar a gcéad albam.
D’oibrigh siad taobh leis an stiúrthóir ceoil
Dave Sitek agus bhí sceitimíní orthu nuair a
tugadh cuireadh dóibh teacht go dtí an
stiúideo chun éisteacht le toradh a gcuid

oibre. Faraor, ní raibh siad puinn sásta! Bhí
díomá an domhain orthu leis an gcaighdeán
fuaime agus dúirt siad go raibh sé cosúil le
taifead a rinneadh sa Grand Canyon! Dhiúl-
taigh siad glacadh leis an albam ó Sitek agus
d’fhill siad ar an mBreatain.

D’éirigh leo conradh a fháil ansin agus sheol
siad a gcéad albam i mí an Mhárta 2008.
Thaitin a gcuid ceoil le muintir na Breataine
agus bhain siad amach an tríú háit sna cairt-
eanna. Dá bharr sin, tugadh misneach dóibh
agus, an mhí ina dhiadh sin, sheol siad an 
t-albam i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ní
hamháin sin, ach rinne said iarracht margadh
ceoil a oscailt dóibh féin i dtíortha eile. Cé
nach raibh cúrsaí díolacháin ró-iontach sa
tSeapáin ná sa tSualainn, d’éirigh leo
aitheantas a bhaint amach dóibh féin thar
lear, pé scéal é.

Is daoine neamhspleácha iad baill an
ghrúpa. Tugann siad tús áite don cheol i

gcónaí agus ní ghéilleann siad d’orduithe ó
chomhlachtaí ná ó stiúrthóirí san earnáil. Gan
amhras, tá buanna an cheoil agus na
hamhránaíochta iontu go léir.

Gluais
searrach foal buan permanent
mílaois millennium dírigh
concentrate
sintéiseoir synthesizer taifead recording
conradh contract aitheantas
recognition
neamhspleách independent     earnáil sector

fonnadóireacht taca backing vocals

Ceisteanna
1 (a) Cathain a bheidh an grúpa The Foals ag

seinm in Amharclann an Olympia? (Alt 1)
(b) Cén fáth ar éirigh siad as an gceol sa bhliain

2004? (Alt 1)
2 (a) Luaigh an bhaint atá ag Jimmy Smith leo. 

(Alt 2)
(b) Cad deirtear faoin gcaidreamh idir na baill?

(Alt 2)
3 (a) Tabhair píosa amháin eolais faoin obair a

rinne an grúpa i Nua-Eabhrac. (Alt 3)
(b) Cad ina thaobh nach raibh siad sásta leis an

taifead? (Alt 3)
4 (a) Céard a tharla i mí an Mhárta 2008? (Alt 4)

(b) Conas a d’éirigh le The Foals nuair rinne siad
iarracht margadh ceoil a oscailt i dtíortha
eile? (Alt 4)

5 (a) Ainmnigh bua amháin atá ag baill an ghrúpa.
(Alt 5)

(b) Déan cur síos ar an ngrúpa ceoil is fearr leat
féin agus an sliocht thuas mar threoir agat. 
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