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Atelier ‘Iets Werk’

Oscar Rambonnet studeerde in 1985 af aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam met als specialisatie beeldhouwkunst. Kort hierna volgde hij de
cursus Pedagogisch Didaktische Bijscholing. Oscar
werkt met klei, gips, brons, staal en glas. Naast zijn
vrije werk heeft hij veel in opdracht gewerkt.

Beelden van Oscar zijn te vinden in de gebouwen van
Achmea, de Raad voor de Kinderbescherming te
Zutphen en het Dorp in Arnhem. Ook hebben veel
mensen hun dierbaren door Oscar in het brons laten
vereeuwigen. Dagelijks kruipen er mensen in het
manshoge bronzen beeld van de Drogenap in
Zutphen. Zijn grote vakkennis heeft hij vastgelegd in
twee boeken: Gietmallen en Modelboetseren.
Hiernaast heeft Oscar altijd lesgeven in tal van
cursuscentra, organiseerde hij tien jaar lang
bronsworkshops en verzorgde kunstzinnige
activiteiten voor het bedrijfsleven. In 2006 kreeg hij
een hartstilstand, werd gereanimeerd en kreeg een
ICD. Nu, na enkele jaren revalidatie, geeft hij weer
les. Als iemand die weet hoe het is om met N.A.H. te
leven wil Oscar mensen helpen in een atelier dat
speciaal hiervoor is opgericht.

‘Iets Werk’ is een klein atelier voor kunstzinnige
mensen met een niet aangeboren hersenletsel
(N.A.H.). Professioneel beeldhouwer Oscar
Rambonnet geeft de deelnemers persoonlijke
begeleiding waarbij zijn of haar ontwikking voorop
staat. Ieder niveau is welkom. Om een goede
persoonlijke begeleiding te garanderen, werken er
nooit meer dan acht personen.
In het atelier kun je tekenen, schilderen, monoprinten en beeldhouwen in was en klei. Het is zelfs
mogelijk om je werk in brons te laten gieten en het
vervolgens zelf af te werken. Het eindresultaat
wordt ingelijst of gebakken; vervolgens kan het
werk (tegen kostprijs) mee naar huis worden
genomen. Werkbesprekingen en het gemaakte
werk exposeren zijn belangrijke onderdelen van
‘Iets Werk’.
Er wordt gewerkt op:
- maandagmiddag van 12. 00 tot 16.00
- dinsdag de hele dag van 9.30 tot 16.00

ATELIER ‘IETS WERK’
Arnhemseweg 28
6991 DP Rheden

ATELIER - ‘IETS WERK’
WERKPLAATS VOOR KUNSTZINNIGE
MENSEN MET N.A.H.

De kosten voor deelname kunt u betalen met uw PGB. Neem
contact met het atelier op voor meer informatie en een offerte.
Tel.:
06- 45353938
E- mail: oscarrambonnet@gmail.com
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