
 

Sony World Photography Awards avaa kilpailun 
Pohjoismaiden parhaan valokuvaajan löytämiseksi 
 
Sony World Photography Awards, yksi maailman arvostetuimmista valokuvakilpailuista, julkaisi Sony 
Nordicin kanssa uuden kilpailun, jonka tavoitteena on löytää Pohjoismaiden paras valokuvaaja. 
 
Nordic Award on uusi tulokas vuoden 2014 Sony World Photography Awards  
-valokuvauskilpailussa. Nordic Award -kilpailu on avoinna kaikentasoisille kuvaajille ympäri 
Pohjoismaita. Osallistuminen on ilmaista ja se onnistuu osoitteessa www.worldphoto.org 
ilmoittautumalla yhteen kymmenestä kategoriasta. Kilpailu päättyy 6. tammikuuta 2014. Tuomarit 
valitsevat Pohjoismaiden parhaan yksittäisen valokuvan näiden kategorioiden sisältä.  
 
Nordic Award -palkinto tarjoaa aloitteleville valokuvaajille erinomaisen mahdollisuuden saada 
kuvilleen kansainvälistä huomioita sekä tunnustusta maailman parhaiden valokuvaajien rinnalla. 
 
Nordic Award -kilpailun voittaja julkaistaan 18.3.2014. Voittaja saa palkinnoksi Sonyn A7  
-kameran 28–70 -objektiivilla varustettuna. Voittajan lisäksi kaksi seuraavaksi tullutta saavat 
valokuvansa esille ympäri maailmaa tulevien ammattivalokuvaajien töiden joukkoon osana 
Lontoossa 1.–8.5.2014 pidettävää 2014 Sony World Photography Awards Exhibition  
-näyttelyä sekä verkkoon www.worldphoto.org -sivustolle. 
 
Sony World Photography Awards nostaa jalustalle joka vuosi kansainvälisen nykyvalokuvauksen 
parhaimmistoa.  Kilpailussa on seuraavia sarjoja: 15 ammattilaiskategoriaa tosivalokuvaajille, 10 
avointa kategoriaa harrastelijoille, Opiskelijasarja 18–28-vuotiaille korkeamman asteen 
valokuvausopiskelijoille sekä nuorten sarja alle 20-vuotiaille valkokuvaajille. 
 
Nordic Award -palkinnon voittaja valitaan 2014 Sony World Awardsin avoimen kategorian 
pohjoismaisten osallistujien keskuudesta. 
 
Avoin sarja sisältää 10 kategoriaa, jotka ovat: 

 Architecture 

 Arts & Culture 

 Enhanced 

 Low-light 

 Nature & Wildlife 

 Panoramic 

 People 

 Smile 

 Split second 

 Travel 
 
Kilpailu sulkeutuu 6.1.2014. Ensimmäisenä työt arvostelee World Photography Organisationin 
esivalintakomitea ja voittajan valitsee erityinen tuomaripaneeli.  
 
– L’Iris d’Or -palkinnon voittaminen oli suuri tunnustus ja toi työni kansainvälisen yleisön 

tietoisuuteen. Eikä ainoastaan toimittajien, keräilijöiden tai mahdollisten yhteistyökumppanien 

keskuuteen, vaan, mikä tärkeintä, suuren yleisön tietoisuuteen, keitä kuvat koskettivat ja liikuttivat. 

Voitto toi täysin uusia mahdollisuuksia ja oli suuri motivaattori jatkamaan sellaisten tarinoiden 

http://www.worldphoto.org/
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seuraamista, joihin itse uskon, kertoo vuoden 2013 Sony World Photography Awards -kilpailussa 

Photographer of the Year -tittelin voittaja norjalainen ammattivalokuvaaja Andrea Gjestvang. 

– Sony World Photography Awards pyrkii osallistamaan ja tukemaan lahjakkaita valokuvaajia ympäri 
maailmaa. Siitä syystä olemme innoissamme pystyessämme tekemään läheistä yhteistyötä Sony 
Nordicin kanssa löytääksemme paikalliset valokuvaajat, ketkä tekevät hienoa työtä ja koettelevat 
omia luovia rajojaan. Näin voimme nostaa heidän profiiliaan ympäri maailmaa ja tarjota inspiraation 
lähteen muille pohjoismaisille kuvaajille, kertoo World Photography Organisationin pääjohtaja Scott 
Gray.  
 
Huomioithan Sony World Photography Awards -kilpailun sarjojen osallistumisen aikatakarajat: 
National Award/Avoin/Nuoriso: 6.1.2014 
Ammattilaissarja: 9.1.2014 
 
Median yhteydenotot: 
Lene Aagaard - PR Communications Manager Nordics 
lene.aagaard@eu.sony.com  
 
Lisätiedot Sony World Photography Awardseihin tai valokuviin liittyen: 
Jill Cotton – World Photography Organisation 
jill@worldphoto.org  

 
 
Lisähuomioita toimittajille: 
 

 Nordic National Award -ilmoittautuminen on avoinna ja sulkeutuu maanantaina 6.1.2014 kello 23.59 
GMT. 

 Sony World Photography Awards ja Nordic Award -kilpailuihin osallistuminen on ilmaista. Kaikki 
kilpailukuvat tulee olla otettu vuonna 2013. Ehdot ja säännöt ovat kokonaisuudessaan saatavilla 
osoitteesta www.worldphoto.org 

 Vuoden 2013 Sony World Photography Awards -kilpailun kuvat ovat saatavilla World Photography 
Organisationin lehdistökeskuksen kautta. Kirjaudu osoitteessa press.worldphoto.org/register. 

 Kilpailu on avoinna kaikille Tanskan, Norjan, Fäärsaarten, Suomen, Grönlannin, Islannin, Norjan ja 
Ruotsin vakituisille asukkaille.  

 
 
World Photography Organisation 
WPO tukee ammatti-, harrastelija- ja opiskelijavalokuvausta tarjoten valokuvateollisuudelle puitteet keskustella, tuo yhteen 
ja esittelee valokuvajournalismin, taiteen ja kaupallisen valokuvauksen ajankohtaiset trendit. Järjestämällä erilaisia 
ohjelmia ja aloitteita globaalin yhteisön keskuudessa valokuvaajia osallistetaan kaupallisiin, kulttuurisiin ja kouluttaviin 
toimiin monen alan sisällä. Lisäksi ne luovat kulttuuritapahtumia, joihin yleisö voi osallistua. Tällä hetkellä WPO:n 
tapahtumia ovat: Sony World Photography Awards, World Photography Student Focus Competition ja Youth on 
Assignment. Lisäksi WPO on hiljattain avannut Photo Shanghain, Aasian ja Tyynenmeren alueen kansainvälisen 
valokuvapainotteisen taidenäyttelyn. 

 

Sony on yksi maailman johtavista kuluttajatuotteiden valmistajista tarjoamalla kokonaisvaltaisen viihdekokemuksen 
elektroniikka-, puhelin-, musiikki- ja kuvateknologiatuotteilla sekä Sony Entertainment Network -palvelulla. Sony tunnetaan 
audiovisuaalisista tuotteistaan, jotka soveltuvat sekä kuluttajille että ammattilaisille, kuten BRAVIA™ LCD-
teräväpiirtotelevisioista (HD), Cyber-shot -digitaalikameroista, Handycam® -videokameroista, “α” (Alpha) digitaalisista SLR-
kameroista, Xperia™ -tableteista ja Walkman® MP3-soittimista sekä VAIO™ -tietokoneista ja ammattimaisista 3D HD -
broadcasting-laitteista. Lisätietoja Sony Europesta osoitteessa: www.sony-europe.com. Lisätietoja Sony Corporationista 
osoitteessa: www.sony.net.   

 
“Sony”, “WALKMAN”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “α”, “BRAVIA” and “Xperia” ovat Sonyn rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Muut mainitut tavaramerkit on rekisteröity omille omistajilleen.  
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