
European League of Institutes of the Arts kiest
voor Novel    
Novel Creative Consultancy gaat aan de slag voor deEuropean League of Institutes of the Arts
(ELIA). ELIA is een internationalenetwerkorganisatie voor studenten en professionals uit het hoger
kunstonderwijs. Bij ELIA zijn zo’n 300 opleidingen in 47 landen aangesloten diesamen zo’n 300.000
kunststudenten vertegenwoordigen. Novel biedt ELIAstrategisch advies bij de achtste editie van
het interdisciplinairekunstenfestival Neu Now, dat in september plaatsvindt
op de Westergasfabriek in Amsterdam.

Festival biedt ontmoetingsplek voor talent encreatieve industrie

Neu Now presenteert werk van jongekunstenaars die zijn voorgedragen door kunstacademies uit heel
Europa. Het gaathierbij zowel om muziek, dans, theater, beeldende kunst, design en film.Tijdens het
festival kunnen de geselecteerde kunstenaars tevens deelnemen aantrainingsprogramma’s om zich voor
te bereiden op hun toekomst alsinternationaal kunstprofessional. Neu Now vormt dan ook een platform en
ontmoetingsplek voor kunstenaars, hogescholen en de creatieve industrie. Novelondersteunt ELIA met
strategisch advies rondom het festival, o.m. op het gebiedvan partnerships en fondsenwerving.



OVER NOVEL CREATIVE CONSULTANCY

Novel ontwikkelt ideeën voor morgen. Als creative consultancy werkt Novel met organisaties die werkelijke
waarde toevoegen aan de samenleving – de organisaties die de toekomst vormgeven. Naast het ontwikkelen van
creatieve concepten is Novel gespecialiseerd in strategisch advies rondom merk en organisatie en in PR-,
campagne- en communicatietrajecten. Novel werkt voor opdrachtgevers als de Stadsschouwburg Amsterdam,
De Nationale Opera en de European League of Institutes of the Arts.

 

Opdracht past in internationale bureauoriëntatie

‘We hebben gekozen voor Novel vanwege de sterkestrategische visie van het bureau en hun brede
netwerk binnen de Nederlandseculturele wereld en creatieve industrie,’ aldus Carla Delfos, directeur van
ELIA. ‘We voelen ons sterk verwant met de missie van Neu Now, namelijk om pasafgestudeerde
kunstenaars te verbinden met de professionele cultuurwereld. Hetaantrekken van een internationaal
actieve opdrachtgever als ELIA past bovendienin de internationale oriëntatie van ons bureau,’ aldus
partner Chris Julien vanNovel. Het bureau werkt momenteel ook voor opdrachtgevers als de
Stadsschouwburg Amsterdam en De Nationale Opera.
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Beeld: team Novel (Hester den Boer).
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