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

actueel

tentoonstelling 
‘melklokaal invites NULVIJTIG’
16 oktober jl opende Ger van Dam, MAL Collection, in 
een druk melklokaal de tentoonstelling ‘melklokaal 
invites NULVIJFTIG’. Kunstcollectief NULVIJFTIG: 
(Wessel Middelbos, Wouter Nijland, Coen Vunderink) 
presenteert recente werken en plaatsspecifiek werk 
gemaakt in melklokaal. Door o.a. wandschilderingen, 
ingrepen in de ruimte, spontane sculpturen te combi-
neren met bestaande werken wordt de interactie tus-
sen het werk, de locatie en de samenwerking tussen 
de kunstenaars onderling onderwerp van de tentoon-
stelling. Zo is er in ROOM een ‘tape vloer’ te zien naast 
meer dan 60 bestaande werken. Ger van Dam: ‘De 
energie spat ervan af.’ Te zien t/m 20 november.
Zondag 30 oktober a.s. is er een ‘artists present’ van 
14-16 uur.  Welkom! 
 

aankondiging

solotentoonstelling 
Machteld van Buren
Van 27 november t/m 23 december zijn nieuwe werken 
van Machteld van Buren (1956) te zien in de soloten-
toonstelling ‘What does your soul look like’.
 

goed om te weten

liefhebbers van melklokaal
Er hebben zich onlangs weer liefhebbers aangemeld. 
Prachtig! Maar we hopen nog meer ‘liefhebbers van 
melklokaal’ te verwelkomen. melklokaal heeft als doel 
eigentijdse hoogwaardige en prikkelende tentoonstel-
lingen te maken met een rijk aanbod van regionale 
maar ook nationale kunstenaars. melklokaal ontvangt 
geen subsidies en wordt gefinancierd uit private mid-
delen. Ondersteun het tonen van hedendaagse kunst 
in het noorden. Word liefhebber van melklokaal! Wil 
je weten wat we met je delen, meer info of meedoen: 
Download folder

in voorbereiding

milkshake 3 
binnenkort line-up bekend
Van 15 januari t/m 19 februari 2017 vindt de derde
editie plaats van de tumblr-achtige groepstentoon- 
stelling ‘milkshake’, waarin bekende en minder  
bekende namen uit Friesland en Groningen worden 
gemixed. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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fragmenten uit de expo ‘melklokaal invites Nulvijftig’
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What does your soul look like (6), 2016, acryl op doek, 150 x130
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