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

actueel

Zomerstop t/m 8 september
melklokaal is nog t/m 8 september gesloten voor be-
zoekers. We werken aan nieuwe plannen, de nodige 
voorbereidingen voor het programma na de zomer,  
de line-up voor 2018 en opbouw van de nieuwe expo.

aankondiging

Groepstentoonstelling
‘A portrait show’
Van 10 september t/m 15 oktober is de groepsten-
toonstelling ‘A portrait show’ te zien. Het portret in 
de breedste zin van het woord. Abstract, figuratief, 
2 of 3 dimensionaal. Kunstenaars van verschillende 
disciplines tonen portretten: Elma Alkema, Manu 
Baeyens, Ryszard Bolechowski, Machteld van Buren, 
Anne Feddema, Jochem Hamstra, Fons Hoiting, Tjibbe 
Hooghiemstra, Maria Jager, Henrik Kröner, Tryntsje 
Nauta, Astrid Nobel, Dineke Oosting, Wynolt Visser, 
Aafke Ytsma.  
Een behoorlijk ‘klassiek’ thema. Aanvankelijk symbool 
voor het streven naar natuurgetrouwheid, speelt het 
het portret nadien een cruciale rol bij de opkomst van 
het individualisme.  
In ROOM: de installatie ‘You and I’ van Vogelsang/Oost.

nieuws

Kunstbeurs Art Noord  
21 t/m 24 september
Van 21 t/m 24 september vindt de eerste editie van  
Art Noord plaats in Museum Belvédère. Een nieuw 
initiatief dat een platform biedt aan kunst uit het noor-
den. Een vierdaagse kunstbeurs voor liefhebbers en 
verzamelaars van binnen en buiten de regio. Ontmoe-
ten, kijken en kopen. melklokaal zal op Art Noord een 
selectie van haar kunstenaars presenteren: Machteld 
van Buren, Anne Feddema, Jochem Hamstra, Tjibbe 
Hooghiemstra, Ton van Kints, Albert Oost, Dineke Oos-
ting en Jan Snijder.  
Tevens 4 solopresentaties van: Fons Hoiting, Henrik 
Kröner, Coen Vunderink en Aafke Ytsma. 
Binnenkort meer info.

vooraankondiging

Duo-tentoonstelling
Oponthoud op doortocht II
Van 22 oktober t/m 26 november Tjibbe Hooghiemstra 
en Arno Kramer. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven

melkbuzz nr.29

model Doutzen, Jochem Hamstra > Lars (Showtime!), Tryntsje Nauta > Stefie, Ryszard 
Bolechowski > Nachtvlinders 3, Dineke Oosting
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