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

vooraankondiging

tumblr tentoonstelling
Milkshake 1 
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen 
van de groepstentoonstelling ‘Milkshake 1’. We rich-
ten ons met deze groepstentoonstelling op het mixen 
van kunstenaars uit Friesland en Groningen. De line- 
up is inmiddels bekend: Anne Feddema, Wynolt  
Visser, Jochem Hamstra, Elma Alkema, Albert Oost, 
Harm Ronald Maris, Wouter Nijland, Dineke Oosting, 
Christiaan Drost en Ingrid Davids. 
‘Milkshake 1’ vindt plaats van 18 januari tot 1 maart 
2015.

actueel

‘Het mooie leven’ verlengd 
Jochem Hamstra
Ivm de vele belangstelling voor deze indrukwek-
kende serie van 52 schilderijen lassen we een extra 
zondagmiddag in. ‘Het mooie leven’ is daardoor nog 
te zien tot en met 21 december! Ook in de pers veel 
aandacht: in de cultuurbijlage van het Friesch Dag-
blad stond een interview met Hamstra. (lees artikel) 
Van Jurjen k. van der Hoek verscheen een blog. (lees 
blog) en Cultuur opinieblad De Moanne hield in 2010 
al een interview met Jochem Hamstra over deze 
bijzondere serie waaraan hij toen al werkte. (lees 
interview)

activiteit

geslaagde rondleiding  
langs werken Sies Bleeker
De georganiseerde rondleiding in november jl. langs 
werken van Sies Bleeker, in het bezit van de ge- 
meente Heerenveen, was interessant. Een geslaagde 
ochtend met dank aan de gemeente Heerenveen.

van melklokaal

collectors items 
melkpakjes om te sparen
De uitnodigingen van melklokaal zijn te vouwen tot 
miniatuur melkpakjes. Er zijn er in totaal 6 per jaar 
om te verzamelen. Ontwerp: Monique Vogelsang. 
Heb je er één gemist? In melklokaal hebben we nog 
exemplaren liggen om te vouwen.
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melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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Dineke Oosting: detail van ‘Schilderkunst’, 2011,157x32x28, plastic gebruiksvoorwerpen  
en spanband
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