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

actueel

Solotentoonstelling
Fons Hoiting ‘Nieuw werk’

fragment uit de solotentoonstelling ‘Nieuw werk’ van Fons Hoiting

foto’s Linus Harms

3 juni jl. opende in een lekker druk melklokaal de
solotentoonstelling ‘Nieuw werk’ van Fons Hoiting
(1965, Kollum) waarin een reeks prachtige nieuwe
schilderijen te zien is. Streekhistoricus Reint Wobbes
vertelde o.a. over het lijden van het landschap, Fons’
zorgen over en liefde voor de natuur en hoe oudoom
Reintje Hoiting, als boerenzoon, in 1918 al naar kunstacademie Minerva fietste.
In ROOM is de audio-installatie ‘Plooiing’ van Bouke
Groen (1981, Leeuwarden) te horen en te zien. ‘Plooiing’ laat een gezamenlijk ritmisch geluidsbeeld horen
wat onophoudelijk samenkomt en weer uit elkaar valt.
In TANK werk van o.a. Machteld van Buren, Aafke
Ytsma, Dave Meijer, Albert Oost, Jan Snijder, Coen
Vunderink, Jochem Hamstra, Tjibbe Hooghiemstra,
Wouter Nijland, Ton van Kints. Alles t/m 8 juli.

aankondiging

‘Friese milkshake’
tumblr-tentoonstelling

fragment ROOM audio-installatie ‘Plooiing’ Bouke Groen

Van 9 september t/m 7 oktober is er, in het kader van
het culturele jaar 2018, een speciale ‘Friese’ editie van
de tumblr-achtige tentoonstelling ‘milkshake’ te zien.
Line-up binnenkort!

leuk om te weten

Kunstwerk Schans

foto melklokaal

1 juni jl. is het land art project ‘Terbandsterschans’ van
Albert Oost op de kruising van Fok en Schans in Heerenveen geplaatst. Het kunstwerk, aan weerszijden van
de weg, en haar omgeving van aarden wallen is een
interpretatie en verwijzing naar de historische aanwezigheid van de Schans, een vroegere verdedigingslinie
(als onderdeel van de Friese Waterlinie).

goed om te weten

9 juli t/m 7 september
Zomerstop melklokaal
foto melklokaal

melklokaal is dan gesloten voor bezoekers. We maken
nieuwe plannen, werken aan de nodige voorbereidingen voor het programma na de zomer en voor 2019.

voor in de agenda

melklokaal x Art Noord
27 t/m 30 september
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