
Uitnodiging persdag ArtDeli
Nieuwe plek voor kunst, design en food opent in Amsterdam

Beste persrelatie,

Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de officiële persdag van ArtDeli op
woensdag 29 april. ArtDeli, gevestigd in een monumentaal pand aan het Rokin en de
Nes in Amsterdam, opent op donderdag 30 april haar deuren voor het grote
publiek. ArtDeli verenigt een expositieruimte voor kunst en design, een barroom, een
keuken voor kleine gerechten en een designstudio onder één dak. 

Graag stellen wij jou in de gelegenheid om ArtDeli te bezoeken en kennis te maken met dit
nieuwe concept. Na de lunch waar je kunt genieten van onze 'culture bites', leiden we je met
liefde rond door het geheel gerenoveerde gebouw, waarbij we vertellen over onze visie en
plannen. Ook is de openingsexpositie 'De Stille Kracht', gecureerd door gastcuratoren
Cathelijne Broers (directeur Hermitage & De Nieuwe Kerk) en Maurice Seleky (auteur en
partner Novel Creative Consultancy), te zien met een intrigerende verzameling schilderijen,
fotografie, installaties en sculpturen. 

Programma persdag
- 12.00 - 14.00 uur: perslunch en rondleiding door het pand

- 17.00 - 18.00 uur: mini-persconferentie met gastcuratoren

- 18.00 - 20.00 uur: besloten borrel voor pers en founding partners

- 20.00 - 00.00 uur: feestelijke opening

We hopen van harte dat je aanwezig kunt zijn bij een van de persmomenten op woensdag 29
april. We hopen dan ook graag van je te horen via contact@novelworks.nl.  

Hartelijke groet,

Jessica Voorwinde (Founder ArtDeli) & Bram Claassen (Creative Director ArtDeli)

Chris Julien, Maarten Bul & Maurice Seleky (Partners Novel Creative Consultancy)
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OVER NOVEL CREATIVE CONSULTANCY

Novel werkt samen met organisaties die een betekenisvolle rol willen spelen in het leven van mensen en daarmee
werkelijke waarde toevoegen aan de samenleving - organisaties die de toekomst vormgeven.

Novel levert nieuwe ideeën die media en communities verbinden met bedrijfsactiviteiten: door de kracht van alle
stakeholders te benutten wordt duurzame groei gecreëerd en innovatie aangejaagd.

“We willen een plek creëren waar mensen zeven dagen in de week kunnen
genieten van kunst, design, lekker eten en drinken. En dat alles in een
aangename, informele atmosfeer. ArtDeli wordt een nieuwe manier van cultuur
beleven.„
— Jessica Voorwinde, founder ArtDeli
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Maurice Seleky
Partner 

maurice@novelworks.nl 

+31(06)14996981

mauriceseleky

BLIJF OP DE HOOGTE





Laatste Tweets

ONTVANG NIEUWSBRIEF

http://novelcreativeconsultancy.pr.co/follow
https://twitter.com/mauriceseleky
mailto:maurice@novelworks.nl

