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Urs gyllene lyra hittades 1929 och finns nu i Bagdads museum. Den är dock inte i spelbart
skick. Lyran är ungefär 4750 år gammal och är alltså 500 äldre än Keopspyramiden!
Introduktion
I april 2003 formade Andy Lowings en arbetsgrupp för att skapa en autentisk och spelbar
rekonstruktion av Ur-Lyran, som tekniskt sett är en harpa.
Inspirationen fick han från avbildningar av instrumentet på stenreliefer i Chicagos Museum.
Harpan är från den mänskliga civilisationens tidigaste epok.
En sådan rekonstruktion har aldrig gjorts förut. Vi kommer att använda enbart tidstrogna
material, både till själva instrumentet och under konstruktionen.
Instrumentet i Bagdads museum har synts mycket i pressen, beroende på alla händelser i
Irak. Mycket intresse finns för en fungerande rekonstruktion.
Detta har blivit en hjärtesak för alla inblandade och vi vill kunna spela instrumentet för alla
nyfikna och föra dess historia ut över världen.
Hantverkarna
I vår grupp finns de allra bästa hantverkarna som donerar sin tid till projektet. Dessutom
finns många experter, rådgivare och instrumentmakare inkopplade som alla är ivriga att
hjälpa till. Projektet inkluderar även irakiska musiker och kontakt är upprättad med Iraks
Nationella Symfoniorkester.
Detta är ett idellt, icke vinstdrivande projekt och helt opoltiskt.
Inbjudningar att uppträda med det färdiga instrumentet finns redan från Cambridgeshire
(UK), New Mexico, Washington DC, Wien, London och Dubai.
Efter ett års uppträdanden kommer instrumentet att doneras till en institution vi bedömer
kan se efter dess intressen. Instrumentet kommer att ägas av en komitté och ingen enskild
person.
Hittills har vi haft stor framgång med hela idén; möten har ägt rum med the Director of the
British Council (Iraq).
Vi har stöd från The National Association of British Arabs. Trä, sten och bitumen är
redan utvunnet i Irak av våra kontakter där. Det har transporterats till Europa via RAF
(Royal Air Force) och 5131 Bomb Disposal Squad.
Vi letar nu efter de allra främst musikerna och artisterna för att hjälpa oss med
framställningen av detta instrument både som ett konstverk i sin egen rätt men också för att
sprida berättelsen.
En CD har redan producerats med Ur-harpan, tillsammans med cello och klassisk harpa!
Sammanfattning
Vi inbjuder er härmed att gå med och bidra med era unika kunskaper för att projektet ska nå
ännu större framgångar. Ett intresse finns för alla att uppleva denna unika, välklingande del
av vår historia.
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