
 
Het Bestuur van de Stichting Kunst & Cultuur en het Gemeentebestuur van De 
Bilt nodigen u uit voor de opening van de expositie in de Traverse van het 
gemeentehuis Jagtlust 
 

ARNOhammacher 
foto's 

Digna Weiss 
schilderijen en potloodtekeningen 

Astra Joosen 
keramische beelden 

 
Op vrijdag  10 november 2006 wordt deze expositie om 16.30 uur geopend in 
het gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. 
 
De Traverse-expositie is te bezichtigen van vrijdag 10 november 2006 tot en met 
dinsdag 2 januari 2007 op werkdagen van 9 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur). 
Informatie: tel. 030-2369705 en website www.kunstdebilt.nl 
 
 
ARNOhammacher 
 
ARNOhammacher studeerde af als grafisch ontwerper en fotograaf aan de Koninklijke Academie 
in Den Haag. 
Op deze tentoonstelling zullen o.a. foto's uit de serie "tussen hoog water en stil tij" te zien zijn. 
Momenteel werkt hij aan een serie "arbor" een ruimtelijke structurering van bomen vóór de lente. 
Hij woonde en werkte vijfenveertig jaar in Italië als zelfstandig fotograaf, boekontwerper en 
tentoonstellingsinrichter en vestigde zich in 2003 in Amsterdam. 
 
 
Digna Weiss 
 
Digna Weiss studeerde tussen 1962 en 1967 aan de Academie voor Beeldende Kunsten in 
Arnhem. 
Haar schilderijen ontstaan door van tevoren een systematische ordening en een werkproces te 
bedenken. Tijdens het schilderen of tekenen doet ze geen ingrepen meer. Het beeld ontvouwt zich 
vanuit haar handschrift, het werkproces en vanuit bedachte regels en systemen. Het werkproces 
wordt mede bepaald door de keuze van het beeldend materiaal, de werking hiervan, de maat, de 
stand en de richting. 
Digna Weiss woont en werkt in Utrecht. 
 
 
Astra Joosen 
 
Astra Joosen volgde de lerarenopleiding 2e graads handvaardigheid aan de Hogeschool van 
Amsterdam en de Gerrit Rietveld Kunstacademie, richting keramiek. Met haar beelden creëert zij 
een spanningsveld in vormcontrasten. Zij maakt beelden in opdracht voor zowel binnen als buiten. 
Astra Joosen woont en werkt in IJmuiden. 

http://www.kunstdebilt.nl/


 


