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

actueel

tumblr-tentoonstelling 
‘Milkshake 1’ nog t/m 27 feb
Tot en met 27 februari is de groepstentoonstelling 
‘Milkshake 1’ nog te zien. Met werken van: Anne Fed-
dema, Wynolt Visser, Jochem Hamstra, Elma Alke-
ma, Albert Oost, Harm Ronald Maris, Wouter Nijland, 
Dineke Oosting, Christiaan Drost en Ingrid Davids.

nieuws 
Ziekenhuis Tjongerschans
en Jochem Hamstra 
Ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen heeft 
een werk uit de serie ‘Het mooie leven’ van Jochem 
Hamstra aangekocht voor haar collectie. Het werk  
is daardoor voor elke bezoeker van het ziekenhuis  
te bewonderen.  
Eerder al kocht het Fries Museum werken aan uit 
deze indrukwekkende serie van 52 schilderijen.

in voorbereiding

project-tentoonstelling 
SKIMER
In samenwerking met Tresoar zal de tentoonstelling 
SKIMER te zien zijn van 15 maart tot en met 24 april 
2015. Vijf Friese kunstenaars reisden in 2014, in op-
dracht van Tresoar, drie weken lang door IJsland. Ze 
verbleven op afgelegen plekken, in kleine vissers-
dorpen en afgelegen cottages om er het vulkanische 
‘heitelân’ te vangen in beeld en taal. Ze stuitten op 
een land dat zich niet zomaar leert kennen, maar 
tegelijkertijd bekend is. Herkenbaar in haar eigen-
zinnigheid en kleinschaligheid, maar exotisch in haar 
eigenaardigheden.
Met SKIMER schetsen Heleen Haijtema (beeldma-
ker), Grytsje Klijnstra (concept/taal), Tryntsje Nauta 
(beeldend kunstenaar/fotograaf), Grytsje Schaaf 
(dichter) en José Witteveen (beeldend kunstenaar) 
het eiland in hun eigen disciplines. Het zijn registra-
ties van een bijzondere gewoonheid. Mythisch  
en verborgen versus hard en direct.

vooraankondiging

solo-tentoonstelling
Albert Oost
Albert Oost (1968) toont nieuw werk.
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Jochem Hamstra:
z.t. (no 36/52) 2010, 
190 x80cm
(collectie Tjongerschans)
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