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melklokaal is een artist-run tentoonstellingsruimte voor hedendaagse 
kunst op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie.
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melklokaal 
en anderhalve meter 
Gezondheid is, net als kunst, een groot goed. Om beide 
te behouden schrapt melklokaal, met pijn in het hart, 
vanaf heden de feestelijke, doorgaans drukbezochte, 
openingen. Het markeren van de start van een tentoon-
stelling of installatie zal een andere vorm krijgen. 
De huidige RIVM voorzorgsmaatregelen bij een bezoek 
aan melklokaal blijven van kracht: handgel, zaaltekst/
prijslijst meenemen (niet terugleggen), geen fysiek  
contact en anderhalve meter afstand. Deurkrukken, 
trapleuningen en toilet worden extra vaak schoon- 
gemaakt. Er is genoeg ruimte. Welkom dus! 

aankondiging

zomershow ‘immuun’ 
vanaf 24 mei te zien
Van 24 mei t/m 28 juni is de hoopvolle en ruim opgezette 
(werken op 1.5 meter van elkaar) zomershow ‘immuun’ 
te zien, met werk gemaakt tijdens de corona lockdown 
van: Machteld van Buren, Aafke Ytsma, Elma Alkema, 
Dineke Oosting, Akmar, Joyce Zwerver, Astrid Nobel, 
Kamile Cesnaviciute en Anne Feddema, Jochem Ham-
stra, Fons Hoiting, Coen Vunderink, Henrik Kröner, 
Wouter Nijland, Tjibbe Hooghiemstra, Jan van Rossum. 
ROOM: Screening van de performance ‘Ommegangen’  
van vogelsang/oost. TANK: Zomerstock (diverse kunste-
naars melklokaal) 

performance ‘Ommegangen’ 
Voor het project ‘Fryslân fan Boppen’, een drone en een 
helikopter vlogen twee weken over Friesland om tijdens 
de coronacrisis hoopvolle boodschappen vast te leg-
gen, werd vogelsang/oost door artistiek leider Marten 
Winters gevraagd voor een interventie. vogelsang/oost 
maakte op het dak van melklokaal de performance  
‘Ommegangen’. In een vertragend labyrint met maar 
één gang zijn twee mensen op zoek naar een nieuwe 
onderlinge verhouding en eindpunt.  
Fryslân fan Boppen is een initiatief van de Friese burge-
meesters, Leeuwarden-Fryslân 2028, Omrop Fryslân en 
de Leeuwarder Courant. Bekijk dronevlucht

vooraankondiging

solo Jan Snijder
6 sept. t/m 11 okt. solotentoonstelling ‘OVERLOOK(ED)’ 
van Jan Snijder (Surhuisterveen,1960).

fragment performance ‘Ommegangen’ vogelsang/oost
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anderhalve meter opstelling in melkokaal (Jochem Hamstra – Machteld van Buren)

1.5 meter

zomershow ‘immuun’ 
24.5 – 28.6.2020
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