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

actueel

Groepstentoonstelling 
‘Natural kinds’ t/m 9 juli! 
Verlengd t/m 9 juli: de frisse groepstentoonstelling 
‘Natural kinds’ waarin, als vanzelfsprekend, werk is 
samengebracht van Anne Feddema, Henk de Vries, 
Fons Hoiting, Jan snijder, Albert Oost, Coen Vunde-
rink, Christiaan Drost, Zoltin Peeter en Jan van Ros-
sum, die een reeks causale eigenschappen en een 
gemeenschappelijke structuur delen die van nature 
verwant zijn aan elkaar. In de analytische filosofie 
wordt de term ‘natural kind’ (natuurlijke aard) ge-
bruikt om te verwijzen naar een ‘natuurlijke’ groepe-
ring, niet een kunstmatige. In ROOM is de installatie 
‘Melkkanroomkon’ van Zoltin Peeter te zien. In TANK 
een prachtige tekeningenserie van Jan van Rossum.

Feestelijke finissage op zondag 9 juli van 16 tot 18 
uur met bubbels en tapas (tevens seizoensafsluiter).
Welkom!

nieuws 
Amsterdam Art Fair  
succesvol voor melklokaal
Deelname aan Amsterdam Art Fair was een succes. 
Goede reacties op het werk van Machteld van Buren 
en Jochem Hamstra en dito verkoop. Voor melklokaal 
als relatief jong podium was veel aandacht en respect. 
Zo kwam o.a. NPO1 radio langs voor een interview en 
de Young Collectors Circle bracht een speciaal bezoek 
aan de stand. Veel goede contacten zijn gelegd. We zijn 
trots het noorden te hebben kunnen vertegenwoor- 
digen op deze toonaangevende beurs.   

goed om te weten

Zomerstop melklokaal
10 juli t/m 8 september
melklokaal is dan gesloten voor bezoekers. Ondertus-
sen werken we aan nieuwe plannen, de nodige voor-
bereidingen voor het programma na de zomer en de 
line-up voor 2018. 

vooraankondiging

Groepstentoonstelling
‘A portrait show’
Van 10 september t/m 15 oktober het portret in de 
breedste zin van het woord. De line-up houden we  
nog even spannend.
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fragment uit de groepstentoonstelling ‘natural kinds’ 

ROOM: een installatie van Zoltin Peeter
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YCC in de stand melkokaal op Amsterdam Art Fair
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