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

‘Seven year it(ch)!’
de laatste tentoonstelling 
Met de op zondag 7 november j.l. geopende de groeps-
show ‘Seven year it(ch)!’ neemt melklokaal na zeven  
intensieve jaren als hét podium voor hedendaagse 
kunst in de regio noord afscheid van de huidige locatie.
Wat een fantastisch middag was het met een weerzien 
van bekenden van binnen en buiten de friese grenzen. 
Er is nieuw en recent werk van een geweldige line up: 
Akmar, Machteld van Buren, Jochem Hamstra, Hans 
Hoekstra, Martin de Jong, Henrik Kröner, Wouter  
Nijland, Astrid Nobel, Dineke Oosting, Jan Snijder, 
Maurice van Tellingen, Jan Wattjes, Aafke Ytsma. 
Bij elke cyclus of conjunctuur van gemiddeld zeven  
jaar is er beweging, een andere ontwikkelingsfase,  
het vermogen tot vernieuwing. Zo kan noodzaak de 
aanleiding zijn tot iets nieuws.
 
In TANK is de site specific tekeninstallatie ‘Drawing 
room’ van Esther IJssels te zien en ook is er werk te 
zien van Sies Bleeker, Koos van der Sloot, Harmen 
Abma en Zoltin Peeter en Albert Oost  
 
In ROOM de screening van het fraaie en bekroonde  
videowerk ‘Het Atelier’van Thijs Linssen.  
Alles t/m 12 december.

 
goed om te weten 

melklokaal open 
zonder afspraak!
melklokaal is gewoon te bezoeken met mondkapje.  
Er is genoeg ruimte om afstand van elkaar te houden. 
We ventileren goed. Heb je klachten blijf dan thuis! 
Welkom op vrijdag en zondag van 13-17 uur.  

 

leuk om te weten 

laatste ‘milk and cookies’ 
prachtige middag 
Voor onze liefhebbers (donateurs) en genodigden  
was er een laatste ‘milk and cookies’ verdiepingsevent 
met een intiem en persoonlijk concert van ZEA. De 
liedjes van Arnold de Boer, minimal, direct en poetisch, 
manifesteren zich als objecten in de ruimte. Het was 
genieten! Dank Arnold. Zijn nieuwste album is online  
te koop via makkumrecords.nl  

 

fragmenten uit de groepshow ‘Seven year it(ch)!’

fo
to

’s
 L

in
us

 H
ar

m
s

ROOM screening ‘Het atelier’ van Thijs Linssen

TANK tekeninstallatie ‘Drawingroom’ van Eshter IJssels
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