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Muligheder og begrænsninger

Som lirespiller har jeg ofte oplevet at blive spurgt til råds mht. mit instrument - hvordan det fungere, hvad det kan og - ikke kan.
Alle disse spøgsmål har inspireret mig til at lave denne korte praktiske beskrivelse af hvilke muligheder og begrænsninger man måtte
støde på - enten som udøvende musiker der vil forsøge sig med drejeliren som et nyt og spændende instrumentet, eller som komponist
der måtte ønske at udnytte instrumentet sin musik.
Mit instrument er en moderne drejelire bygges af den østriske instrumentmager Wolfgang Weichselbaumer. Det har sammenlagt 23 strenge
fordelt som følger: 3 melodistrenge, 3 snerrestrenge, 5 dronestrenge og 12 resonansstrenge.
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Samtlige strengene (med undtagelse af resonansstrengende) stryges af et hjul som har forbindelse til et håndtag i instrumentets ene side. Strøget
er således kontinuerligt da "buen" er rund. De 11 resterende strenge kan sænkes ned på hjulet enkeltvis eller i forskellige kombinationer alt efter behov.
Instrumentet melodistrenge er som udgangspunkt kromatiske i to oktaver begyndende enten fra G, d eller g. Dertil har jeg to ekstra halvtoner i bunden
samt en ekstra hel tone i topen. Når der spilles er det ikke umidelbart muligt skifte imellem strengene uden at stoppe.Ved at varierer hjulets hastighed
ændre tonesns intensitet og styrke ændres
Melodistrenge betjenes af et klaveratur som virker ved at forkorte strengenes længde. Da alle tre strenge forkortes samtideig kan der spilles enten
i intervaller (kvint / kvart) . Der udover er det ikke muligt at spille flere tone af gangen. Hver enkelt melodistreng / konbination af disse har en
særegen lyd. Ved at anvende forskellige - eller kombinationer af flere strenge opnås således ikke blot en bestemt ambitus, men også et bestemt
lydbillede i melodien. Der kan desuden spilles pizzicato på de enkelste melodistrenge.
Basstrenge frembringer en dyb kontinuerlig drone under melodien som akkompagnement til musikken.
Snerrestrenge frembringer ligesom basstrengene en drone. Modsat disse kan man (vha. en løs bro som strengene løber over) også frembringe
en diskan lyd der oftes beskrives som en "snerren". Anvendt rigtigt kan denne lyd bruges som rytmisk - / dynamisk akkompagnement til musikken.
Hver drone - og snerrestreng er forsynet med en kapo som gør det muligt at hæve tonen ét enkelt trin.
Resonansstrengene rører ikke ved hjulet men hænger 'frit' over dækket. De har til formål at opfange og forstærke de toner som spilles, og er derved med
til at give instrumentet en bredere lyd, når der spiller de toner som de er stemt i.
I forstærkede sammenhænge anvender jeg et indbygget pickup-system med seperate piezzo´er på hver af de 4 strengegrupper med seperate samt
ét samlet output til mixer. Dertil kan med fordel suppleres med en ekstern mikrofon for at opfange instrumentets akkustiske lyd.

