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

actueel

Duotentoonstelling
‘Oponthoud op doortocht II’
T/m 26 november laat Tjibbe Hooghiemstra nieuwe en 
recente schilderijen (met onderwerp de Friese Wou-
den) in combinatie met oudere tekeningen zien.  
Arno Kramer toont o.a. nieuwe XL tekeningen.  
‘We hebben aldoor de neiging om ons te concentre-
ren op de bestemming en vergeten daardoor vaak de 
ruimte ertussenin.’ 

In ROOM: ‘Godchildren of Enantios’ video animaties
van Alice Maher (1956) een veelzijdig Iers kunstenaar. 
Mythes, magie, folklore en herinnering spelen een 
cruciale rol in haar werk net als geslacht en seksua-
liteit. Elke individuele tekening werd gemaakt door de 
voorganger gedeeltelijk te wissen met behulp van één 
enkel vel papier van begin tot het eind. Geluid: Tervor 
Knight.
 

leuk om te weten 
Geslaagd verdiepings-event
met ‘Harm’s Noise’
Zondag 15 oktober jl. vond er weer een ‘milk and 
cookies’ verdiepings-event plaats. Deze keer in het 
teken van geïmproviseerde muziek. Muziekproject 
‘Harm’s Noise’, op het snijvlak van muziek en beeld- 
ende kunst, trad in twee sessies op.  
Harm’s Noise bestaat uit Harm Wierda (Orgel/zang), 
Klaske Oenema (live projectie/zang), Martine Radema-
kers (keyboard/percussie) en Henrik Kröner (drums/
percussie). Het was een zeer geslaagde middag.

doen 
Liefhebber van melklokaal 
Wil je de ‘Milk and cookies’ events niet missen? Wordt 
dan ‘liefhebber van melklokaal’! Steun melklokaal als 
podium voor hedendaagse kunst in het Noorden.  
Weten wat we met je delen? Download folder. 

aankondiging

Duotentoonstelling
‘Saturnalia’
Vanaf 3 december Jan Snijder en Koos van der Sloot, 
nieuwe en recente werken in de duotentoonstelling 
‘Saturnalia’. 
In ROOM: ‘Show Room’ een site-specific werk van 
Lineke Hansma. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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fragmenten uit de duotentoonstelling ‘Oponthoud op doortocht II’

videostill uit ‘Godschildren of Enantios’, Alice Maher

‘Harm’s noise’ in melklokaal
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