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Tävling i naturfotografering i Barentsregionen kulminerar med evenemang
i Kuhmo och Hossa
www.discoverbarents.com
Tävlingen i naturfotografering i Barentsregionen, som inleddes i augusti, kulminerar med
ett seminarium som arrangeras i Kuhmo-huset torsdagen den 9 november 2017. Programmet inkluderar ett besök i Hossa nationalpark under fredagen den 10 november 2017.
Tävlingen pågår till den 31 oktober 2017, och alla som är intresserade av fotografering kan delta. Man hoppas via
tävlingen få tillgång till högkvalitativa fotografier både av intressanta platser och av den lokala naturen, vilka aktörer
inom turismnäringen i framtiden kan använda i sin egen marknadsföring. Huvudsyftet med tävlingen är främjandet av
samarbetet mellan och effektiveringen av den gemensamma marknadsföringen hos de olika aktörerna inom Barentsregionens samarbetsområde. Ungefär 1200 fantastiska fotografier har redan lämnats in.
Ett antal professionella fotografer har blivit inbjudna till seminariet för att dela med sig av sin kompetens inom fotografering: Jari Peltomäki, Tea Karvinen och Lassi Rautiainen. Utöver dessa ger Harri Tarvainen från Finland och
Aivar Ruukel från Estland idéer för användningen av bilder inom marknadsföring inom turismnäringen. Vid slutet av
seminariet tillkännages vinnarna i fotografitävlingen. Gäster från Ryssland, Norge, Sverige och Finland förväntas delta
i det internationella seminariet. Evenemanget hålls i sin helhet på engelska. Ytterligare information och anmälningsblanketten finns på www.discoverbarents.com/seminar. Anmälan till seminariet är möjlig till den 27 oktober 2017.

Tävlingens priser delas under seminariet ut enligt följande:

1. pris 3.000 euro
2. pris 2.000 euro
3. pris tillfaller den bild som på tävlings-sajten vunnit största popularitet, och priset har värdet av 1.000 euro
DiscoverBarents -naturfotografitävling arrangeras i samarbete med Kainuun liitto, arbets- och näringsministeriet och
utrikesministeriet. Samarbetsområdet Barents består av 14 landskap, län eller motsvarande i norr belägna områden i
Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I Finland är medlemsregionerna Norra Österbotten, Lappland, Kajanaland och
landskapen i Norra Karelens. Områdets 2-åriga ordförandeskapsperioder alterneras mellan de fyra medlemsländerna.
Kainuun liitto ansvarar under åren 2016-2017 för ordförandeskapet för Barents region-råd och -utskott.
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