
Heremaweg 20-1
8444 AP Heerenveen
info@melklokaal.nl
www.melklokaal.nl
vr en zo 13 – 17u
en op afspraak
06-20779000

melklokaal is een artist-run tentoonstellingsruimte voor hedendaagse 
kunst op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie.
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Fragmenten uit ‘All day every day’ Maurice van Tellingen en Jelle Slof

actueel

melklokaal 
op afspraak open! 
Voor iedereen is het een ongewone, onzekere en  
spannende tijd. Door de coronamaatregelen is melk- 
lokaal daarom alleen nog op afspraak te bezoeken.  
Bel of mail gerust voor een privé bezoek aan de prach-
tige duotentoonstelling ‘All day every day’ van Maurice 
van Tellingen en Jelle Slof. Verlengd t/m 3 mei. 
Durf je een bezoek niet meer aan? Een overzicht van de 
beschikbare werken staat als download op de website. 
Download overzicht  
Bij een aankoop brengt melklokaal het kunstwerk aan 
de deur!
 
leuk om te weten

video impressie 
‘All day every day’ 
Op de facebookpagina van melklokaal kun je een  
4 minuten durende video impressie van de huidige  
tentoonstelling bekijken. Bekijk impressie
Ook halen we in de facebook posts DAGVERSE     , om 
de twee dagen 1 werk met gegevens ‘uit de koelkast’. 
Interesse in een werk? Bel of mail. 
  
In ROOM is de video installatie ‘My sweet algorithm’ 
van Lies Neve te zien en in TANK een mini-expo met 
gouaches op papier en schilderijen van Albert Oost, 
Bekijk de video impressie   
 

en verder

programmering melklokaal
‘in de koelkast’
Voor melklokaal, net als voor de hele culturele sector,  
is het onmogelijk tijdens deze coronacrisis de bestaan-
de programmering, activiteiten en planning vol te hou-
den. De aangekondigde soloshow ‘Quantum jump’ van 
Machteld van Buren wordt daarom verschoven naar 
een andere periode, zodat deze de volle aandacht krijgt 
die het verdiend. 
 
We denken na over een aangepast programma, mocht 
het openbare leven in juni weer opgepakt worden. 
Voor de kunstenaarsgroep die we geregeld tonen, 
maar ook voor melklokaal zelf is dit een financieel  
lastige periode. Denk aan elkaar, steun elkaar, koop 
een kunstwerk, juist nu.  
Maar vooral, blijf gezond!  

 

ROOM: ‘My sweet algorithm’ video installatie Lies Neve
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TANK: fragment mini-expo Albert Oost (gouaches op papier)
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