Par kolektīva vēsturi
Trikātā dejo kopš 1948. gada. Laika gaitā nomainījušās vairākas
dejotāju paaudzes. ABULS dibināts 1982. gadā, kā jauniešu deju kolektīvs,
taču kopš 1992. gada sāk apgūt vidējās paaudzes deju repertuāru.
Trikātas dejotāji pazīstami ar izkoptu deju kultūru. Neatlaidīgums un
trikātiešiem vien piemītošais lepnums liek dejotājiem katru gadu apgūt
sarežģītus deju soļus un skatēs ierindoties godalgotajās vietās.
2005. gada Valkas rajona deju kolektīvu skatē „Abuls” ieguva II
pakāpes diplomu un atzinīgus vārdus no žūrijas komisijas locekles Guntas
Skujas: „Mani aizkustināja Trikātas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Abuls”
ar deju „Kurzemnieku dižā gatve”. Vienmēr uzskatu, ka lēnu deju ir daudz
grūtāk izdejot nekā ātru. Priecājos par trikātiešu uzdrīkstēšanos. Kādā brīdī
ir jāsāk darīt kaut kas mazliet sarežģītāks par polku un palēcieniem.”
„Mums patīk skatuviskās dejas, taču arī apzināmies, ka esam vidējās
paaudzes deju kolektīvs, un visi astoņi pāri nevar lepoties ar vienādiem
augumiem, sinhronu precizitāti, roku paceļot vai pagriežoties. Un tas nav
būtiski. Gribam, lai mums ir kaut kas savs. Tāpēc katrai dejai piedodam
kādu „rozīnīti” un tieši ar to atšķiramies no citiem kolektīviem,” tā dejotāji
saka par sevi.
Katru gadu, divas reizes nedēļā no oktobra līdz jūnijam uzņēmīgākie
un atraktīvākie trikātieši dodas uz kultūras namu, lai apgūtu un uzturētu
dzīvas mūsu senču dejas tradīcijas. Katrā sezonā tiek sagatavots jauns
repertuārs. Deju repertuārā pārsvarā ir latviešu autoru – J. Purviņa, G.
Skujas, J. Ērgļa, I. Dreļa u.c. dejas, kurās tiek izdejotas sadzīviskas tēmas,
savstarpējās attiecības, nereti ar humora piedevu.
Kopš 1990. gada dejotāji piedalās Vispārējos latviešu dziesmu un deju
svētkos, ir dejojuši Amatnieku dienās Igaunijā, kā arī citos kultūras un deju
aktivitātēs pagastā, Latvijā un ārzemēs. Notikuši arī sadraudzības koncerti ar
draugu deju kolektīviem „Auda” (Rīga), „Miķelis” (Priekuļi) „Zeperi”
(Līgatne) u.c.
Ar draugu deju kopas „Miķelis” atbalstu deju kopa „Abuls” piedalījās
(1997-2005) starptautiskā Eiropas mākslas un kultūras festivālā
EUROPEADE, lai kurā valstī tas arī nenotiktu. Ir pabūts Šveicē, Francijā,
Vācijā, Dānijā, Spānijā, Beļģijā un Itālijā.
Dejotāji, kopā ar draugiem no Ēveles un Saulkrastiem, devušies
koncertceļojumā uz Horvātiju un Serbiju.

Deju kopa ir radošu ideju pilna un gatava ieguldīt nopietnu darbu
latviešu tautas folkloras vērtību apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā
kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām. Ir jaunas ieceres un lieli plāni, jo deja
nemirst, tā mūžam dzīvo un priecē.
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