i.s.m. Melklokaal verschijnt in maart 2016

‘de kikkers hebben nog geen pootjes’
een graphic novel van Jochem Hamstra
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Deze graphic novel is een vreemd mengsel van
voyeurisme, melancholie, onhandigheid, falen, teleurstelling, zelfkant en sex, maar gaat vooral over de hunkering
naar liefde. De diepe menselijke lading van dit verhaal
over een eenzame man is ontroerend.
Dit kunstenaarsboek/beeldverhaal is als een film noir.
Een harde schets van het leven aan de hand van opgevangen gesprekken en prachtige tekeningen door kunstenaar
Jochem Hamstra (1962, Heerenveen).

Zwitserse binding / zwart op snee / 144 pagina’s / zwart-wit
72 tekeningen / 240 x 165 mm / limited edition / gesigneerd

foto: linus harms

intekenen
Intekenen op dit bijzondere boek kan tot 20 februari 2016
via de bon op de achterkant. Je betaald dan 35,- euro*
ipv 40,- euro*. OP=OP!
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De uitgave vindt plaats in eigen beheer i.s.m. Melklokaal voor
hedendaagse kunst.

hebben nog geen pootjes’ van Jochem Hamstra á 35,- euro* ipv 40,-

intekenen
Je kunt nu intekenen voor 35,- euro*. Na 20 februari 2016 is de
normale prijs 40,- euro* (*excl. verzendkosten). Maar op=op!
Vul de bon in en stuur hem in een gefrankeerde envelop naar:
Melklokaal, Heremaweg 20-1, 8444 AP Heerenveen of stuur een
e-mail met je gegevens naar: info@melklokaal.nl met als onderwerp ‘intekenen graphic novel’.

euro* (*excl. verzendkosten).

exempla(a)r(en) van de graphic novel ‘de kikkers

afhalen in Melklokaal

wanneer het boek gereed is.

Het kunstenaarsboek verschijnt in een gelimiteerde oplage
genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.
De 72 tekeningen zullen te zien zijn in Melklokaal voor hedendaagse kunst tijdens de presentatie van het boek.
Werk van Jochem Hamstra is opgenomen in de collecties van
Museum Belvédère en het Fries Museum en in tal van particuliere collecties.

We houden je op de hoogte

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Melklokaal
Heremaweg 20-1
8444 AP Heerenveen.

In het voorjaar van 2016 verschijnt De kikkers hebben nog geen
pootjes, een beeldverhaal /graphic novel van kunstenaar Jochem
Hamstra, waarin hij opgevangen en verzamelde gesprekken tot
een verhaal vormde en er 72 tekeningen bij maakte.

