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

actueel

Duotentoonstelling
‘Saturnalia’
In een afgeladen melklokaal opende Jannewietske  
de Vries 3 dec jl. de duotentoonstelling ‘Saturnalia’ 
(zonnewende) met prachtige nieuwe werken Jan Snij-
der en Koos van der Sloot. De bindende factor in het 
werk van deze twee kunstenaars is de fascinatie voor 
iets wat voortdurend in beweging is. Een vloeibare 
verandering, het proces van transformatie.  
De horizon, het weidse is in de nieuwe serie schilde-
rijen van Jan Snijder ‘September light’ nagenoeg ver- 
dwenen en ingeruild voor de begrenzing van het bos 
met zijn oneindige schakeringen van kleur en varia-
ties in licht. Dirk van Ginkel sprak voor de LC met Jan 
Snijder over zijn nieuwe werk. Lees interview 
Koos van der Sloot toont nieuwe ‘Virtual Eggs’, ruim-
telijke constructies waarbij de lichtinval en de con-
stellatie van de gebruikte materialen (hout, plexiglas 
of RVS) de werken gelaagdheid geeft.

In ROOM is de walk-in collage ‘Show Room’ van  
Lineke Hansma te zien. Het werk van Lineke is site- 
specific, het ontstaat ter plekke in een ‘spel’ met 
ruimte, materiaal en vorm. 

goed om te weten

Feestelijke finissage
zondag 24 december 
Van 15-17 uur staan er feestelijke drankjes en snacks 
klaar om de expo ‘Saturnalia’ en ook het jaar 2017 af 
te sluiten. Welkom! 
  
melklokaal gesloten van 
25 december t/m 19 januari
Ivm de feestdagen, jaarwisseling, een kleine verbou-
wing en opbouw nieuwe expo is melklokaal van 25 
december t/m 19 januari gesloten voor bezoekers.  
We wensen iedereen een goede jaarwisseling.

aankondiging

Groepstoonstelling
‘Parallel’
21 januari t/m 25 februari de groepstentoonstelling  
‘Parallel’ met: Wouter Nijland, Joyce ter Weele, Arjan 
van Es, Walter Baas, Irene Berdine de Boer.
In ROOM: Auke Kraak
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fragmenten duotentoonstelling ‘Saturnalia’ Jan Snijder en Koos van der Sloot

‘Show Room’ van Lineke Hansma in ROOM

fragment uit TANK met werk van Jan Snijder
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