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

actueel

solotentoonstelling
Christiaan Drost
Afgelopen zondag opende Margo Slomp, docent kunst-
theorie MFA Painting aan het Frank Mohr Instituut de 
eerste solotentoonstelling ‘In order to see it, it has to 
be remade’ van de jonge talentvolle Christiaan Drost 
(1984) met een heldere ‘les’ kunstbeschouwing. Te 
zien zijn schilderijen en schaalmodellen (miniaturen) 
met o.a. onderwerpen als lijkzakken, vinex-wijk, ijsje,  
museumzaal of frisdrankautomaat. Nog te zien t/m 27 
december en zeer de moeite waard. 

nieuws

tekeningenmanifestatie
‘Drawing Front’ 
Melklokaal is gevraagd om als podium in Friesland 
deel te nemen aan de landelijke tekeningenmani- 
festatie ‘Drawing Front’ (voorjaar 2016). Aan de mani-
festatie, georganiseerd vanuit Drawing Centre Diepen-
heim, doen circa 20 kunstenaarsinitiatieven mee.  
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De line-up 
die in Melklokaal te zien zal zijn wordt binnenkort  
bekend gemaakt.

ondersteun ons, word
‘liefhebber van Melklokaal’
Een tentoonstellingsruimte met ambitie kan niet zon-
der liefhebbers. Melklokaal heeft als doel eigentijdse 
hoogwaardige en prikkelende tentoonstellingen te 
maken met een rijk aanbod van regionale maar ook 
nationale kunstenaars. Omdat te kunnen blijven doen 
hebben we liefhebbers nodig.  
Melklokaal ontvangt geen subsidies en wordt gefinan-
cierd uit private middelen. Ondersteun de tentoonstel-
lingsplannen, o.a. Drawing Front 2016, en het tonen 
van hedendaagse kunst in het noorden.  
Word liefhebber van Melklokaal! Wil je weten wat we 
met je delen, meer info of meedoen: Download folder 

in voorbereiding

groepstentoonstelling
‘untitled’
3 januari t/m 31 januari 2016: beelden, tekeningen  
en schilderijen te zien van Dieke Venema (1990), Kim 
Habers (1979) en Stephanie Jansen (1968). melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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‘plastic’, 2015, olieverf op doek, 130 x110 en ‘plastic’ miniature, 2015, 32x23x25.
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