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

actueel

groepstentoonstelling
‘Milkshake 3’ 
In een bomvol Melklokaal opende Anne Feddema 
zondag 15 januari jl. met een Dadaïstisch (klank)ge-
dicht de 3de editie van de tumblr-achtige groepsten-
toonstelling ‘Milkshake’, waarin bekende en minder 
bekende namen uit Friesland en Groningen (werkend 
en wonend of afkomstig uit het noorden) worden ge-
mixed. Er is werk te zien van: Allie van Altena, Remco 
Reijenga, Erica Scheper, Peter Geerts, Joyce ter  
Weele, Olger, Henrik Kröner, Aebele Trijsburg. 
Een zeer gevarieerde tentoonstelling met schilderijen, 
tekeningen, collages en keramische werken.
In ROOM is de installatie ‘Hoerenjong*’ van Lies Neve 
met o.a. de bewegende projectie ‘Frame’ en de  
opstelling ‘Turning home’ te zien. 
In TANK: de ‘black and white’ paintings van Henrik 
Kröner.  Allemaal t/m 19 februari te bekijken.

nieuws

bedrijf koopt werken aan 
van ‘Friese’ kunstenaars  
Een Nederlands internationaal opererend bedrijf met 
Friese roots heeft werk aangekocht van acht ‘Friese’  
kunstenaars. Chapeau voor dit bedrijf!  
Ook dat is maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
ondernemen. Melklokaal is trots daarbij een advise-
rende en uitvoerende rol te kunnen hebben vervullen. 

aankondiging

duotentoonstelling
Piet Dieleman en Ton van Kints   
Vanaf 26 februari t/m 2 april zijn recente werken te 
zien van Piet Dieleman (1956) en Ton van Kints (1955) 
in de duotentoonstelling ‘Twee’.  
In diezelfde periode in ROOM: ‘Toen ik terugkwam in 
Heerenveen’ een installatie van omgevingskunstnaar 
Anouk Mastenbroek (1990).  
In TANK: mini-expo gloednieuwe werken van Manu 
Baeyens. 

in voorbereiding

solotentoonstelling
Hans Hoekstra (1983)
9 april t/m 14 mei 2017.
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fragment ROOM met o.a. de bewegende projectie ‘Frame’ van Lies Neve.
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fragment uit de tumblr-tentoonstelling ‘Milkshake 3’
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2 details van recente werken Piet Dieleman | Ton van Kints
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