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

actueel

solotentoonstelling
Dave Meijer 

Afgelopen zondag opende ontwerper Gert Jan Slag-
ter de solotentoonstelling ‘niets verzonnen’ van Dave 
Meijer (1955). Zijn schilderijen tonen de werkelijkheid. 
Meijer schildert beelden die op de een of andere wijze 
voortkomen uit zijn dagelijkse omgeving (zijn atelier, 
architectuur – ook die van het landschap). Hij ziet geen 
details maar slechts de grote vorm. Daarbij is de tra-
ditie van de schilderkunst een belangrijke en niet te 
ontkennen bron van inspiratie. 
Dirk van Ginkel interviewde Dave Meijer in melklokaal 
voor cultuur opinieblad De Moanne. lees interview 

In ROOM: ‘squaring infinity’ (sculpturen, video’s en 
relief-tekeningen) van Janne Heida, Margriet Reinal-
da, Esther IJssels. In de stockruimte: werk van Tjibbe 
Hooghiemstra.
De solotentoonstelling, ‘squaring infinity’ en de stock- 
expo zijn t/m 17 juli te zien op vrijdag en zondag van 
13-17 uur.

bedankt!

liefhebbers van melklokaal 
melklokaal bedankt alvast de ‘liefhebbers van melk- 
lokaal’ voor hun ondersteuning van het tentoonstel-
lingsprogramma.  
melklokaal is een particulier initiatief en ontvangt  
geen subsidies. melklokaal hoopt nog meer ‘liefheb-
bers’ te verwelkomen. Ze ondersteunen daarmee niet 
alleen melklokaal als podium voor hedendaagse kunst 
in het noorden maar ook het klimaat voor en de zicht-
baarheid van de kunstenaars die we tonen. 
Ook ‘liefhebber van melklokaal’ worden? Weten wat 
we met je delen? download folder. 

feestje!

tweede seizoensafsluiting 
zondag 17 juli 
Na 8 mooie, interessante, succesvolle tentoonstellin-
gen en installaties dit seizoen, sluit melklokaal haar 
tweede seizoen feestelijk af met ‘bubbels en tapas’.  
Op zondag 17 juli van 16-18 uur. Welkom! 

goed om te weten

18 juli t/m 2 september
zomerstop melklokaal melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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fragmenten van de solotentoonstelling ‘niets verzonnen’, Dave Meijer.
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fragment uit ‘squaring infinity’  
(Esther IJssels, Janne Heida,  
Margriet Reinalda) en videostill.
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