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melklokaal is een artist-run tentoonstellingsruimte voor hedendaagse 
kunst op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie.
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zomershow ‘immuun’ 
t/m 28 juni te zien
Geen grootse opening, maar een kick-off via Facebook 
live van de hoopvolle ruim opgezette (werken op 1.5 m 
van elkaar) zomershow ‘immuun’. Er is werk te zien 
van Machteld van Buren, Aafke Ytsma, Elma Alkema, 
Dineke Oosting, Joyce Zwerver, Akmar, Astrid Nobel, 
Kamile Cesnaviciute, Anne Feddema, Jochem Hamstra, 
Fons Hoiting, Coen Vunderink, Henrik Kröner, Wouter 
Nijland, Tjibbe Hooghiemstra, Jan van Rossum voor- 
namelijk gemaakt tijdens de corona lockdown. Er zijn 
ook beeld- en geluidsfragmenten van de kunstenaars 
opgenomen in de tentoonstelling. 
In ROOM: Screening van de performance ‘Ommegangen’  
van vogelsang/oost. In TANK: ‘zomerstock’ met werk 
van Maurice van Tellingen, Jan Snijder, Albert Oost, 
Henrik Kröner, Harmen Abma, Ton van Kints, Jochem 
Hamstra, Coen Vunderink. Alles t/m 28 juni te zien.  
Bezoek de coronaproof zomershow. We hanteren de 
RIVM richtlijnen en poetsen ons een slag in de rondte  
na elke bezoeker. Welkom dus!
 

voor de thuisblijvers 
online presentatie ‘immuun’ 
mét beeld en geluid 
Voor de thuisblijvers, die een bezoek nog niet aandur-
ven, is er speciaal een online presentaties van ‘immuun’ 
gemaakt, waarin naast alle werken en informatie ook 
bijzondere beeld- en geluidsfragmenten van de kunste-
naars zijn opgenomen. Bekijk presentatie  
Ook via de website van melklokaal te bekijken. 

aankondiging

‘Overlook(ed)’ Jan Snijder
Van 6 september t/m 11 oktober is de solotentoonstel-
ling ‘Overlook(ed)’ van Jan Snijder (Surhuisterveen,1960) 
met nieuw, ouder en video werk te zien. ‘There will be 
an exploration of image and sound celebrating the hid-
den, the lost, the unusual and the invisible’.

goed om te weten

zomerstop! 
29 juni t/m 5 september
melklokaal is dan gesloten voor bezoekers. We maken 
nieuwe plannen, werken aan de voorbereidingen van het 
programma na de zomer en de opbouw van de nieuwe 
tentoonstelling.

fragmenten uit zomershow ‘immuun’
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