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

actueel

duotentoonstelling 
Hamstra en Oost
Nog t/m 2 oktober is de prikkelende duotentoonstel-
ling ‘M undressed’ met recent werk van Jochem  
Hamstra en Albert Oost te zien. 
In ROOM is de installatie ‘Be my Lotus‘ van Dineke 
Oosting te bekijken en in melklokaal’s TANK een mini- 
expo met werken van Fons Hoiting, Jan Snijder, Elma 
Alkema, Christiaan Drost, Dave Meijer en Machteld 
van Buren, t/m 2 oktober.

hoera

twee jaar melklokaal  

voor hedendaagse kunst 
Het is inmiddels 2 jaar geleden dat melklokaal open-
ging voor bezoekers. En seizoen 3 is alweer van start.
Daar zijn we best trots op!
We bedanken iedereen voor de support en de leuke 
felicitaties die melklokaal mocht ontvangen.

aankondiging

tentoonstelling 
melklokaal invites NULVIJTIG
In de tentoonstelling ‘melklokaal invites NULVIJFTIG’ 
presenteert kunstenaarscollectief NULVIJFTIG: Wes-
sel Middelbos, Wouter Nijland en Coen Vunderink 
recente werken en plaatsspecifiek werk gemaakt in 
melklokaal. Door o.a. wandschilderingen, ingrepen 
in de ruimte, spontane sculpturen te combineren 
met bestaande werken wordt de interactie tussen het 
werk, de locatie en de samenwerking tussen de kun-
stenaars onderling onderwerp van de tentoonstelling.
Te zien vanaf 16 oktober t/m 20 oktober.

kijktip

vrij naar Jan Mankes
23 september t/m 30 oktober in Museum Belvédère: 
130 kunstenaars reageren, op verzoek, op ‘Slootje 
met overhangende dopheide’ van Jan Mankes. Men 
kan bieden op de werken. Bijdragen van o.a. Jochem 
Hamstra, Jan Snijder, Anne Feddema, Arjan van Es, 
Dave Meijer, Esther IJssels, Linus Harms, Christiaan 
Kuitwaard, Albert Oost, Coen Vunderink etc.

vooraankondiging

Machteld van Buren
Van 27 november t/m 23 december recente werken. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven

melkbuzz nr.22

fragment uit de duo expo ‘M undressed’ 
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fragment ‘Be my Lotus’, Dineke Oosting
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