
BUL 
Bodø



HVEM ER VI?

BUL Bodø
 Lokallag av Noregs ungdomslag

 Eier og driver av Erlingbu

 Har teater for ungdom og voksne

 Eneste aktør i Salten som driver med folkedans og folkemusikk 
for barn og ungdom

 Barnelag (dans) i sentrum og på Tverlandet (til sammen 
ca. 50 barn)

 Ungdomsgruppe (dans) i sentrum
 Juniorspellmannslag

 Ildsjeler og et ønske om å ikke holde noen unna pga
økonomi 

 Ungdomslag ha generasjonsmangfold og et fokus på trygg 
og inkluderende samværskultur



HVORFOR ER 
VI HER I DAG?

«Det er viktig å ivareta den immaterielle 
kulturarven vår. Her har Bodø unike 
forutsetninger for å bli en nasjonal drivkraft 
for å ta vare på nasjonale, regionale og 
lokale folkekulturtradisjoner som 
folkemusikk og folkedans.»

Kommunedelplan for kultur; avsnitt om 
kulturarv Bodø, vedtatt 22.3.18



HVA GJØR 
DANSE-
GRUPPENE 
OG JUNIOR-
SPELLMANNS
-LAGET?

 Bidrar til å ivareta den norske folkedans- og 
folkemusikkarven 

 På øvingene
 Flere av våre medlemmer er ressurser på nasjonalt nivå
 Folkepedia.no

 Forestillinger og oppvisninger

 Instruktørkurs

 Deltar på lokale arrangementer som Kulturnatta
og kulturaften

 Lokale, regionale og nasjonale samlinger/stevner 
og kurs

 Barnestevne i Bodø 2019 for 
hele Nord-Norge



HVA KAN VI 
GJØRE FOR 
KOMMUNEN?

 Vi har høyt utdannede instruktører med genuin 
interesse for folkemusikk og folkedans.

 Vi har grupper som kan vise frem folkedans og 
folkemusikk. 

 Vi kan bidra med lærerkompetanse i eksempelvis 
den Den Kulturelle Skolesekken og Kulturskolen.

 Brobygger mellom kulturer og jobbe for 
inkluderende samfunn

 Vi har en medlemsmasse og en aktivitet som kan 
være base for å gjøre bystyrets mål til virkelighet.



HVA KAN 
KOMMUNEN 
GJØRE FOR 
OSS?

 Få øynene opp for oss og ta kontakt dersom vi 
kan være med på å innfri deres fantastiske 
vedtak. 

Legg til rette for at man kan drive aktiviteter 
som er ikke-kommersielle. 

Lag nybygg som skoler og lignende med minst 
ett rom med godt dansegulv. 

Drømmen er at Bodø kommune kan bli landets 
tøffeste og mest stolte folkekulturkommune.  


