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

nu te zien

Solo-tentoonstelling  
Manu Baeyens  
Voor wie de ‘opening in een opening’ afgelopen zon-
dag gemist heeft, kom gauw kijken!  
Bij deze tentoonstelling over twee verdiepingen kijk 
je je ogen uit. Met ‘aardegroei’, een verwijzing naar 
de groei op de klei, het aardedonkere goud waar 
wij hier in het noorden zo vruchtbaar mee omgeven 
zijn, creëert Manu Baeyens (Gent,1972) die woont 
en werkt in Eenrum (Groningen), zijn eigen wereld. 
Schilderijen, werk op papier, ruimtelijk werk en een 
installatie. Nog te zien t/m 3 juli.

in de media

Interview Manu Baeyens  
in LC Freed en DvhN  
In de cultuurbijlage FREED van de Leeuwarder Cou-
rant en het DvhN verscheen een interview met Manu 
Baeyens. Tijdens de opbouw van de tentoonstelling 
‘aardegroei’ sprak Gitte Brugman met hem. Lees 
interview.

nieuws

Schilderij Albert Oost
op weg naar Zuid-Frankrijk  
Voor het transport van een schilderij aangekocht 
door een privécollectie, uit de tentoonstelling ‘nieuw 
werk’ van Albert Oost, is speciaal een kist gemaakt.

goed om te weten

Zomerstop melklokaal
5 juli t/m 30 augustus   
Van 5 juli t/m 30 augustus is melklokaal gesloten. 
Ondertussen werken we aan nieuwe plannen, de 
nodige voorbereidingen voor het programma na de 
zomer en de line-up voor 2016.

vooraankondiging

Solo-tentoonstelling
Jan Snijder  
Van 6 september t/m 11 oktober 2015 in melklokaal. 
Werk van Jan Snijder is momenteel te zien in de ten-
toonstelling ‘Improvisaties op wind, water, wad’ t/m 
13 september in Museum Belvédère.
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Jan snijder, z.t., 2014, 110x150, ei-tempera op doek

Manu Baeyens, diverse tekeningen 
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