
                    
 

 
En helg i fotografiets ånd i Drammen – 7.-9. april 

World Photographic Cup (WPC) kommer til Drammen 
 
 
Mandag 8. april kl 17.30 deles fotografenes Bragepris ut - Fotografiprisen 2019 – i regi 
Norske Fagfotografers Fond – i Drammens Teater. 
 
8. april kl 19.45-21 avholdes World Photographic Cup i Norge med 100 delegater og 
prisvinnere fra hele verden.  
 
Norges Fotografforbunds markerer sitt 125 års jubileum med en rekke storslåtte 
arrangementer under den samme felles fotografiske paraplyen. Søndag 7. april kl 20-22 
avholder Norges Fotografforbund sin årlige landskonkurranse om å bli Årets Fotograf NFF.  
 
Tre verdenskjente fotografer holder foredrag, Fotografiprisen 2019 deles ut, og World 
Photographic Cup er invitert til Norge/Drammen for å avholde sin World Photographic 
Award Ceremony under en påkostet festforestilling i det vidunderlige Drammens Teater. 
 
Langt over 100 delegater og prisvinnere fra hele verden tar del i seremonien 8. april i 
Drammens Teater, herunder en delegasjon på nesten 60 personer tilsluttet China Portrait 
Photography Society. 
 
9. april kl.19.00 åpner en utstilling i Fotografiens Hus i Rådhusgata 20 i Oslo, der alle de 18 
World Photographic Cup 2019 medaljevinnerbildene fremvises i stort format. 
 
Fotografiprisen 
 
Fotografiprisen ble innstiftet 1989 og feirer i år 30 års jubileum. Den utdeles av Norske 
Fagfotografers Fond. Prisen er på kr. 100 000,- og tildeles hvert annet år en fotograf som i 
særdeles grad har utmerket seg på en faglig og kreativ måte”. Fotografiprisen skal stimulere 
seriøs bruk av fotografi og er den mest prestisjefulle fotografiprisen i Norge, tilsvarende 
Brageprisen for forfattere. Vinneren skal ha en kombinasjon av høy faglig kvalitet og 
kreativitet. Norske Fagfotografers Fond fordeler midler fra Kopinor innbetalt for bruk av 
opphavsbeskyttet åndsverk av fotografi i Norge. Juryen består av Erik Fuglseth og Arild 
Sønstrød. Tidligere prisvinnere er: Morten Krogvold – Knut Bry – Dag Alveng – Kjel Steen 
Tollefsen – Agnete Brun – Herdis M Siegert – Tom Sandberg – Per Maning – Jonas Bendiksen 
– Rune Johansen – Erik Almås – Hans Jørgen Brun – Ragne Sigmond. 
https://norskefagfotografersfond.no/fotografiprisen/ 

https://norskefagfotografersfond.no/fotografiprisen/
https://norskefagfotografersfond.no/fotografiprisen/


 
World Photographic Cup     
 
World Photographic Cup er en konkurranse som ble grunnlagt i 2013 som et samarbeid 
mellom Federation of European Photographers (FEP) og Professional Photographers of 
America (PPA). I olympisk ånd konkurrerer nasjonale lag fra hele verden mot hverandre, hvor 
hvert lag består av utvalgte fotografer fra samme land. Ansvaret for å sette sammen lagene 
ligger hos hvert lands største fotograforganisasjon. Norge har deltatt med lag hvert år siden 
starten, valgt ut av Norges Fotografforbund. I 2019 deltok 32 land i konkurransen. 
Premieutdelingen arrangeres på forskjellige steder rundt i verden hvert år, sist i Sydney, 

Australia. Denne gangen finner den sted i Drammen 8. april, i forbindelse med Norges 
Fotografforbund sitt arrangement Fotografi 2019.  
www.worldphotographiccup.org/ 

 
Norges Fotografforbunds årlige landskonkurranse 
 
Den årlige landskonkurransen i regi Norges Fotografforbund er åpen for alle yrkesaktive 
fotografer, samt lærlinger og studenter i fotofaget. Fotografen med høyest, samlet 
poengsum kåres til Årets Fotograf NFF. I tillegg kåres vinnere av kategoriene Portrett, 
Bryllup, Barn, Åpen klasse, Kommersielt, Natur, Reportasje og Årets Student/Lærling. 
Les mer: https://www.landskonkurransen.no/landskonkurransen-2019/ 
 
  
Utstilling Fotografiens Hus 9. April – 5. mai 
 
Utstillingen i Fotografiens Hus består av vinnerbildene i konkurransens seks kategorier: 
Commercial, Illustration/Digital Art, Portrait, Wedding, Nature (Landscape/Wildlife), 
Reportage/Photojournalism. Totalt 18 fotografier i stort format fra de noen av de fremste 
fotografene i verden. Utstillingen henger frem til 5. mai. 
 
Kontakt: 
Arild Sønstrød, Sønstrødfotografene. Mobil 906 39 298. arild@fotograf1.no 
Truls Løtvedt – leder i Norges Fotografforbund (NFF) og president i FEP – tlf +47 99691589 
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