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

actueel

expo ‘Untitled’
Nog t/m 31 januari te zien de tentoonstelling ‘Untitled’ 
met werk van Dieke Venema, Kim Habers en Stepha-
nie Jansen (sculpturen, tekeningen en schilderijen).

nieuws

‘DRAWING FRONT’ 

line-up bekend 

Voorjaar 2016 vindt de landelijke manifestatie voor  
tekenkunst ‘DRAWING FRONT’ plaats. In Melklokaal 
zal dan werk te zien zijn van: Tjibbe Hooghiemstra, 
Elma Alkema, André de Jong, Machteld van Buren,  
Arjan van Es, Esther IJssels, Astrid Nobel, Lisa de 
Goey, Gijs Deddens en Jochem Hamstra. 

leuk om te weten

melklokaal
en haar liefhebbers
Er hebben zich al diverse liefhebbers aangemeld om 
de tentoonstellingsplannen te ondersteunen. Ook 
ontving Melklokaal enkele fijne en royale eenmalige 
giften. Dank daarvoor. We hopen nog meer liefhebbers 
te verwelkomen. Ook liefhebber worden? Weten wat 
we met je delen? download folder. 

in voorbereiding

Anne Feddema
‘Eden en daarbuiten’
7 februari t/m 13 maart solotentoonstelling ‘eden en 
daarbuiten’ recente werken van Anne Feddema, schil-
derijen en werken op papier. ‘Zo nu en dan verlaat ik 
de tuin om te gaan wandelen met mijn gedroomde 
hond... alléén de tuin verlaat mij niet...’

intekenen

graphic novel
Jochem Hamstra 
In maart 2016 verschijnt de graphic novel ‘de kikkers 
hebben nog geen pootjes’ van Jochem Hamstra. Dit 
beeldverhaal/kunstenaarsboek is als een film noir. 
Een harde schets van het leven aan de hand van op- 
gevangen gesprekken en prachtige tekeningen.
Intekenen op deze limited edition kan tot 20 februari.  
Maar op=op! download intekenflyer.
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fragment uit ‘untitled’

‘zomertuintondo, 2015, olieverf op doek, diameter 30 cm, Anne Feddema 
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