Lyre af Ur - Rekonstruktions Projekt
10/10/2003
Den Gyldne Lyre af Ur blev fundet i 1929 og i dag findes der en model af den i Baghdads museum
men den kan man ikke spille på.
Den originale er ca 4,750 år gammel og blev lavet 500 år før den Store Pyramide.
Indledning
I april 2003 formede Andy Lowings en gruppe, som skulle genskabe en autentisk men spil bar kopi
af den berømte Harpe af Ur (Den bliver kaldt for en ”Lyre”)
Inspiration for dette kom fra nogle sten tegninger, som han så på Chicagos museum og på forsiden
af et blad. Denne harpe stammer fra den tidligste periode af den menneskelige kultur.
Dette er ikke tidligere blevet gjort. Vi bruger de korrekte originale forbindinger, Gulf skaller og træ
fra Sumenia.
Den tyre hoved harpe, der opbevares i Bagdads museum er blevet omtalt i verden pressen pga.
begivenhederne i Irak. Der er blevet vist meget interesse i ideen om at høre et genskabt, spil bart
instrument.
Dette er et meget aktuelt projekt. Vi vil gerne spille det for jer og vi vil gerne fortælle verden dets
historie.
Håndværkegruppen
De kundskaber, der er nødvendige for at genskabe denne harpe findes i dag. På vores hold har vi
kun de bedste håndværkere, som har doneret deres arbejde.
Vi har allerede en liste af rådgivere og andre, som er ivrige i at deltage i projektet.
Projektet inkluderer allerede Irakiske musikere. Den Nationale Symfoni har kontaktet os omkring
vores ideer.

Dette er ikke et profit givende projekt. Det er strengt upolitisk.
Vi er allerede blevet inviteret til at spille i Cambridge og London, (England), i New Mexico og
Washington DC, (USA) og i Wien, (Østrig) og i Dubai.
Instrumentet vil blive givet, som en gave, efter et års fremvisning, til et institut som vi mener, vil
opbevare det sikkert.
Instrumentet er ejet af en ”komite” og ikke af nogen bestemt person.
Indtil nu har vi set tydelige tegn på ideens værdi. I London har vi mødt lederen af det Britiske
konsulat i Irak.
Vi har støtte fra Den Nationale Forening af Britiske Araber. Træ, sten og asfalt er allerede blevet
fundet i Irak af vores støtter dernede. Det er blevet transporteret til Europa for os af RAF (Royal Air
Force) og præsenteret til af en overdragelses enhed.
Den Britiske museum i London og Baghdads museum i Irak har med glæde støttet og rådgivet os.
Dette er helt og holdent et internationalt hold.
Vi søger nu de bedste musikere og artister for at hjælpe os med at præsentere dette instrument, som
er et kunstværk i sig selv, men også for at fortælle en historie. Vi har allerede lavet en CD af ”Ur”
harpe, cello og klassisk harpe.
Konklusion
Vi vil gerne invitere dig til at hjælpe vore hold med dette projekt, så at dine kundskaber kan gøre
det til en endnu større succes.
Alle i verden har en forbindelse til dette, den tidligste af musikalske lyde.
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