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

nu nog te zien

Expo ‘aardegroei’  
Manu Baeyens t/m 3 juli  
Deze bijzondere tentoonstelling over twee verdie-
pingen moet je gezien hebben. ‘aardegroei’ is een 
verwijzing naar de groei op de klei, het aardedonkere 
goud waar wij hier in het noorden zo vruchtbaar mee 
omgeven zijn. Stap in de wereld van Manu Baeyens 
(Gent,1972), die woont en werkt in Eenrum (Gronin-
gen), en kijk en luister naar zijn schilderijen, werk op 
papier, ruimtelijk werk en installaties. 

in de media

Beeldverslag ‘aardegroei’  
op trendbeheer.com  
Op Trendbeheer, een eigenwijs internettijdschrift 
over kunst en beeldcultuur, verscheen een beeld-
verslag van de expo ‘aardegroei’. Naar beeldverslag 
Eerder al verscheen er in de cultuurbijlage FREED 
LC en in het DvhN een interview met Manu Baeyens. 

feestje!

Eerste seizoensafsluiting 
melklokaal zondag 28 juni 
Na 6 mooie, interessante en succesvolle tentoonstel-
lingen dit seizoen, sluit melklokaal het eerste sei-
zoen feestelijk af met ‘bubbels en tapas’. Op zondag 
28 juni van 16-18 uur te midden van de lopende ten-
toonstelling ‘aardegroei’ van Manu Baeyens. Manu 
zal die middag ook aanwezig zijn. Welkom! 

goed om te weten

5 juli t/m 30 augustus
zomerstop melklokaal
melklokaal is dan gesloten. We maken nieuwe plan-
nen, werken aan de nodige voorbereidingen voor het 
programma na de zomer en de line-up voor 2016, 
met o.a. een tweede editie van ‘milkshake’.

op de agenda

Jan Snijder
6 sept t/m 11 oktober  
Momenteel is werk van Jan Snijder te zien in de  
tentoonstelling ‘Improvisaties op wind, water, wad’  
in Museum Belvédère, t/m 13 september. 
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Manu Baeyens, tresure marking, 2012, 40x50, mixed media op hout (verkocht) 
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Manu Baeyens, fragment van de installatie ‘aardegroei’
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