hierlangs afknippen

melklokaal is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse
kunst (op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie) die een
actueel overzicht wil presenteren van verschillende generaties
kunstenaars in verschillende disciplines.

fragment uit de groepstentoonstelling ‘Drawing Front’ in het kader
van de landelijke tekeningenmanifestatie

Kunstenaars die al te zien waren in melkokaal zijn o.a.
Sies Bleeker, Jochem Hamstra, Anne Feddema, Albert Oost,
Manu Baeyens, Jan Snijder, Christiaan Kuitwaard, Fons
Hoiting, Elma Alkema, Tryntsje Nauta, Wouter Nijland,
Dineke Oosting, Wynolt Visser, Ingrids Davids, Maria Jager,
Henrike Scholten, Pim Tieland, Christiaan Drost, Henrik
Kröner, Wessel Middelbos, Coen Vunderink, Machteld van
Buren, Dave Meijer, Kim Habers, Dieke Venema, Arjan van
Es, Esther IJssels, Astrid Nobel, André de Jong, Lisa de Goey,
Tjibbe Hooghiemstra, Joyce Zwerver, Peter Geerts, Remco
Reijenga, Olger, Joyce ter Weele, Aafke Ytsma, Walter Baas,
Piet Dieleman, Ton van Kints, Hans Hoekstra, Zoltin Peeter,
Harmen Abma, Sjimmie Veenhuis...

$

melklokaal ontvangt geen subsidies en wordt gefinancierd uit
private middelen. Steun hedendaagse kunst in het noorden,
word liefhebber van melklokaal!

liefhebber van

melklokaal
foto linus harms

‘picknick’, 2016, kleurpotlood op ruitjesdoek, Henrik Kröner

zaaloverzicht ‘het mooie leven’ (serie van 52 schilderijen), Jochem Hamstra

fragment uit de tumblr-achtige tentoonstelling ‘milkshake 2’

Heremaweg 20-1
8444 AP Heerenveen

melklokaal, opgericht in 2014, is een initiatief van Albert Oost
(1968) beeldend kunstenaar en Monique Vogelsang (1970)
grafisch ontwerper.
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melklokaal
tav. Liefhebber van melklokaal

Op de agenda staan 6 tot 8 tentoonstellingen per jaar met
regionale en nationale kunstenaars, door melklokaal geselecteerd vanuit een persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met
het werk. Van solo- en groepstentoonstelling tot installaties,
projecten of work in progress. melklokaal richt zich op een
positieve bijdrage aan en op de actuele ontwikkelingen van de
getoonde kunstenaars.
melklokaal is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘Jagtlust’
in Heerenveen (Friesland), in de ruimte waar oorspronkelijk
de melk werd binnengebracht. melklokaal heeft beneden een
kleine en een grote ruimte en een bovenverdieping ROOM voor
projecten en installaties. In TANK ‘bewaard’ melklokaal werk
van kunstenaars verbonden aan melklokaal.

Een tentoonstellingsruimte met ambitie kan niet zonder liefhebbers. melklokaal heeft als doel eigentijdse hoogwaardige
en prikkelende tentoonstellingen te maken met een museaal
karakter, met een rijk aanbod van regionale maar ook nationale kunstenaars.
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fragment ‘...invites nulvijftig’, met o.a. ceiling piece van Wouter Niljand

‘milk and cookies’ event

$

Voor liefhebbers van melklokaal organiseren we events,
bijvoorbeeld een exclusieve avond met verdieping door middel
van een artist talk of een lezing.

Liefhebbers steunen melklokaal jaarlijks met een financiële
bijdrage en maken daarmee mogelijk dat melklokaal tentoonstellingen kan blijven maken als belangrijk podium voor
hedendaagse kunst in Friesland. Ze steunen daarmee niet
alleen het bestaan van melklokaal maar indirect ook het
klimaat voor en de zichtbaarheid van de kunstenaars die we
tonen.

fragment uit de tumblr-achtige tentoonstelling ‘milkshake 1’

delen
Het ‘melkgeld’ is 40,- euro per persoon (+ partner) of
(+1 introducé) per jaar.
melklokaal hoopt dat ook jij je, na het lezen van deze informatie en vooral na een bezoek aan melklokaal, wilt aansluiten bij
de liefhebbers van melklokaal. Je kunt natuurlijk ook éénmalig
een donatie doen als je hedendaagse kunst in Noord Nederland een warm hart toe draagt, maar je niet deel wilt uitmaken
van de groep liefhebbers.

Wat delen we met onze liefhebbers:
- uitnodigingen voor openingen
- uitnodigingen voor speciale besloten ‘previews’
- de maandelijkse digitale nieuwsbrief ‘melkbuzz’,
met actuele items over melklokaal
- uitnodiging voor een ‘milk and cookies’ event
(liefhebbers-event met verdieping bijv. een artist talk,
een lezing of een atelierbezoek)

installatie ‘in a world of whipped cream’ Joyce Zwerver in ROOM

mee doen
Om als liefhebber mee te doen mail je je naam en adres naar:
info@melklokaal.nl met als onderwerp ‘liefhebber van melklokaal’, dan ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging van
je aanmelding. Je kunt ook de bon invullen en in een gefrankeerde envelope opsturen naar: melklokaal, Heremaweg 20-1,
8444 AP Heerenveen.
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JA, ik ben liefhebber en ondersteun melklokaal om tentoonstellingen te blijven maken

euro aan melklokaal op NL18 RBRB 0898 5758 93, (zonder mij te willen aan te sluiten bij de liefhebbersgroep).

handtekening

Stuur je aanmelding naar: melklokaal voor hedendaagse
kunst, Heremaweg 20-1, 8444 AP Heerenveen.

De liefhebberij met melklokaal opzeggen kan per kalenderjaar.

ik ondersteun met 40,- euro ‘melkgeld’ per persoon (+partner) per jaar en ontvang daarvoor een factuur.

ik doneer éénmalig

naam

adres

postcode en woonplaats

e-mail

liefhebber van melklokaal
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Heremaweg 20-1
8444 AP Heerenveen
info@melklokaal.nl
www.melklokaal.nl
vr en zo 13 -17u
en op afspraak

