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melkbuzz nr.45

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

actueel

De prachtige solo ‘RUOWTE DLYANN‘ van Wouter
Nijland (Woldendorp,1980) is nog t/m 7 juli te zien.
Op het eerste oog zou je het niet zeggen, maar het
werk van Wouter Nijland hangt van toevalligheden
aan elkaar. Letterlijk. De solo is volgens aleatorische
werkwijze ingericht. MUST SEE!
In ROOM: ‘Disrupted Development’ krachtige, rauwe
werken van Jeffry Koopman (1977).
In TANK: mini-expo ‘De Zee’ van Jochem Hamstra,
onderdeel van het ‘Ryzji yn it Frysk’ project met
assemblages en portrettekeningen. Nog t/m 7 juli
(tevens de laatste middag voor de zomerstop).
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Solo Wouter Nijland
nog t/m 7 juli

fragment solotentoonstelling Wouter Nijland

goed om te weten

melklokaal is die periode gesloten voor bezoekers.
We maken nieuwe plannen, werken aan het prorgamma na zomer en de opbouw van de nieuwe tentoonstelling.
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Zomerstop!
8 juli t/m 6 september

TANK: Mini-expo De Zee Jochem Hamstra (Ryzji yn it Frysk project)

aankondiging

‘Dat komt er nou van’
solo Jochem Hamstra

foto melklokaal

8 september t/m 13 oktober ‘Dat komt er nou van’
de langverwachte solo van Jochem Hamstra (1962).
ROOM: ‘Nothing can make up for’ Monique Vogelsang.
TANK: Tekening installatie Jan van Rossum.

aankondiging

melklokaal x ART NRD
26 t/m 29 september

4-daagse kunstbeurs in Museum Belvédère.
melklokaal presenteert vroeg werk van Sies Bleeker
en nieuw werk van een selectie kunstenaars die vaker
bij melklokaal te zien waren.

vooraankondiging

18 oktober t/m 17 november een prikkelende, spannende en sexy show met meer dan 50 kunstenaars.
ROOM: Light-Darkroom van Lineke Hansma.
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lust(rum), 5 jaar melklokaal!
groepstentoonstelling
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