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

actueel

Laatste week Fons Hoiting

Nog t/m 8 juli is prachtige verhalende solo ‘Nieuw
werk’ van Fons Hoiting (1965, Kollum) te zien.
In ROOM is de audio-installatie ‘Plooiing’ van Bouke
Groen (1981, Leeuwarden) te horen en zien.
In TANK: een mini-expo met werken uit stock.
De feestelijke finissage (en tevens seizoensafsluiter) is
op zondag 8 juli van 16 tot 18 uur. Welkom!
foto melklokaal

aankondiging

‘Friese milkshake’
tumblr-tentoonstelling

De vierde editie van de tumblr-tentoonstelling ‘milkshake’ betreft in het kader van LF2018 een special
‘Friese’ editie met o.a.: Freark van der Wal, Jochem
Hamstra, Aafke Ytsma, Anne Feddema, Elma Alkema,
Machteld van Buren, B.C. Epker, Jan Snijder, Fons Hoiting en in ROOM: Mirjam Offringa.
Te zien van 9 september t/m 7 oktober.

Vitus &Theresa, 2018, gem. techniek op hout, 30x40 cm, Fons Hoiting

goed om te weten

foto melklokaal

Zomerstop!
9 juli t/m 7 september
melklokaal is dan gesloten voor bezoekers. We maken
nieuwe plannen, werken aan de nodige voorbereidingen voor het programma na de zomer en voor 2019.
We wensen iedereen een fijne zomer!

oproep

Open call voor ROOM

foto Linus Harms

Aan professionele kunstenaars. In 2019 is er nog een
plek in de programmering van melklokaal’s ROOM
(ruimte voor installatie, video of project). Heb je een
goed plan, dien het dan uiterlijk voor 1 oktober 2018
in via: info@melklokaal.nl o.v.v. ROOM. Selectie vindt
plaats voor 1 december 2018.
uit archief ROOM: ‘In a world of whipped cream’, 2016, van Joyce Zwerver

voor in de agenda

27 t/m 30 september
melklokaal x Art Noord
vooraankondiging

‘De Esthetiek van Verdwijnen’

Een driepersoons tentoonstelling met o.a. Martijn
Schuppers en Aart Rudolphy. Curator Kie Ellens i.s.m.
melklokaal. 14 oktober t/m 18 november.
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