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AAVISIE > Actua > Kim Engelen slacht haar eigen kunstwerk

Nu op AAFM
Nu op aafm
Twente wordt wakker
de ochtendshow van Twente
Vanaf 10:00 uur
Uitzendkracht
de ochtend vliegt voorbij
Live player | Programmering

Radio gemist
12-12 20:00

Xymphonia
symfonische en progressieve rock

12-12 19:00

Oud Anders
de andere muziek

Kim Engelen slacht haar eigen kunstwerk

12-12 17:00

Almelo Doet Mee (hh)
doe ook mee

Zondag 12 december 2021

12-12 14:00

Kunstenares Kim Engelen heeft op zaterdag 11 december in het Kunst-Torentje haar eigen kunstwerk
geslacht.

Allemaal Almelo
Vitesse- Heracles Almelo

12-12 12:00

AmericanAAFM
country, folk en blues

12-12 09:00

Open Kaart
programma van de kerken
Meer Radio gemist

De Egbert Gorterbrug die ze als alternatief kunstwerk had uitgebeeld en die ze een maand lang in het
Kunst-Torentje had geëxposeerd, werd door haar tijdens een live performance een kopje kleiner gemaakt.
Daarna volgde een veiling van de overgebleven onderdelen.
Hieronder de reportage over de performance:

Advertentie

Kim Engelen slacht haar eigen kunstwerk
Watch later

Share

Radio nieuws
Programmering maandag 13
december
07:00 uur: Twente wordt
wakker - de ochtendshow van
Twente ...

Watch on

Zweedse waarheid Album
van de Maand
The Flower Kings-zanger
Hasse Fröberg houdt er al
meer dan ...

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua
Vliegdennen inspiratiebron voor
Sibyl Heijnen
Geïnspireerd door het verhaal dat
op één van de landgoede...

Kim Engelen slacht haar eigen
kunstwerk
Kunstenares Kim Engelen heeft
op zaterdag 11 december in het...

Boessenkool bouwt duurzaam
kantoorpand
De Almelose machinefabriek
Boessenkool gaat een nieuw
duurza...

Almelo heeft weer een
kerstboom
Almelo heeft ook dit jaar weer een
kerstboom: dankzij de sam...

Torentjesproject van Sibyl
Heijnen
De torentjes die tegenover het
stadhuis staan, maken onderde...

Levensgevaarlijk; 227 kilo
zwaar vuurwerk opgespoord
Bij een integrale controle bij zeven
garagebedrijven in Alme...

Stroatproat: sfeer en
gezelligheid met Kerstmis
Sfeer en gezelligheid: daar gaat
het om met Kerstmis. En de ...

Uitreiking Stadsprijs Almelo
uitgesteld
De gemeente Almelo ziet
vanwege corona af van de
uitreiking ...

Vernielingen op Twents
Hippisch Centrum
Vorige week zijn vernielingen
aangericht op het terrein van ...

Almelokenner Gerard Kokhuis
overleden
Gerard Kokhuis is zondag 5
december op 90 jarige leeftijd ov...

BIZ gelden boost voor centrum
Almelo
Ongeveer vijftien ondernemers
hebben de afgelopen tijd hun u...

GGD Twente opent nieuwe
vaccinatielocatie Almelo
De GGD Twente start per dinsdag
7 december met het vaccinere...

Treincoupé officiëel geopend
Toch een feestje, ondanks de
Corona. Mevrouw Wil Barneveld
w...

Van Mierlo meldt doorbraak in
zorgfraude
Wethouder Eugène van Mierlo
(Gezondheid en Welzijn) ziet de...

Mega 'Klus voor Buiting
Staalbouw
Al maanden lang is het "alle hens
aan dek!" voor Buiting Sta...

Treincoupé in wooncentrum De
Hofkamp
Iets bijzonders staat de bewoners
van de Hofkamp te wachten....

Opvolger lijkt gevonden,
pensioen in zicht
'Het was fijn om hier in Twente te
werken, we hebben het met...

Stroatproat: Oh, kom maar eens
kijken ...
Oh, kom maar eens kijken: een
Sinterklaasliedje dat onder no...

Hoge onderscheiding voor
vaatchirurg
'Het zijn anderen geweest die
hebben gezorgd dat ik in aanme...

Streep door traditionele
Kerstconcert
Er gaat een grote streep door het
traditionele Concert in Ke...
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Nieuwe programma's op
AAFM in 2021
Vanaf 4 januari is er een
gewijzigde programmering op
AAFM e...

#600 challenge: ruim 1300
euro voor spierfonds
Met 600 minuten radio maken,
wat ook te volgen was op
AAvisi...

Vacatures bij AAvisie en
AAFM
De lokale omroep Almelo heeft
verschillende vacatures voor
v...
Meer Radio nieuws

