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melklokaal is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst 
op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie.

actueel

tekeningenmanifestatie
‘DRAWING FRONT’  

Vanaf 20 maart a.s. is de groepstentoonstelling  
‘DRAWING FRONT’ te zien, in het kader van de lande-
lijke manifestatie voor hedendaagse tekenkunst  
‘DRAWING FRONT’ waaraan 20 kunstenaarsinitia- 
tieven meedoen. Kijk voor het volledige programma  
op www.drawingfront.nl 
Melklokaal toont werk van 10 kunstenaars die werken, 
wonen of afkomstig zijn uit het noorden: Tjibbe Hoog-
hiemstra, Elma Alkema, André de Jong, Machteld van 
Buren, Arjan van Es, Astrid Nobel, Esther IJssels,  
Lisa de Goey, Gijs Deddens en Jochem Hamstra. 
De tentoonstelling zal worden geopend door Han 
Steenbruggen, directeur-conservator van Museum  
Belvédère. 

leuk om te weten

solo Anne Feddema  
bezoekersrecord 
De solotentoonstelling ‘eden en daarbuiten’ van Anne 
Feddema is zeer druk bezocht de afgelopen weken en 
brak het bezoekersrecord. Melklokaal bedankt alle 
bezoekers namens Anne Feddema. Een flink aantal 
werken vond een nieuwe eigenaar.

uitgaven 

boekje Van Es, DFmagazine  
en een kunstenaarsboek 
Tijdens de groepstentoonstelling ‘DRAWING FRONT’ 
zijn o.a. een boekje van Arjan van Es (met tekeningen 
en een essay van Peter van Lier) en ‘DRAWING FRONT 
MAGAZINE’ te koop. Dit magazine is dé reisgids langs 
alle DRAWING FRONT locaties. 
Half april wordt de limited edition graphic novel (kun-
stenaarsboek) ‘de kikkers hebben nog geen pootjes’ 
van Jochem Hamstra, waarop ingetekend kon worden, 
gepresenteerd. 
 

vooraankonigding 

solotentoonstelling
Henrik Kröner
Van 8 mei t/m 12 juni werken van Henrik Kröner. In  
diezelfde periode zal in de projectruimte ROOM een  
installatie van Joyce Zwever te zien zijn. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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Opbouw expo ‘Drawing Front’: André de Jong installeert ruimtelijke tekening.
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Bezoekers op de bovenverdieping van ‘eden en daarbuiten’ van Anne Feddema.
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