
 
	  

	  

 

RED BULL ILLUME VALAISEE HONGKONGIN 
 
Odotus on melkein ohi, eli kohta selviää ketkä ovat maailman suurimman 
toiminta- ja seikkailu-urheiluvalokuvakisan 50 finalistia sekä kokonaiskilpailun 
voittaja! Vuoden 2013 Red Bull Illume Winner Award Ceremony, eli suuri 
palkintoseremonia, nimittäin järjestetään Hongkongissa 29. elokuuta, Victoria-
sataman ja Hongkongin kuuluisan siluetin luomissa upeissa puitteissa. 
Luvassa on mahtavat juhlat, johon saapuu lukuisia vieraita eri puolilta 
maailmaa – muun muassa maineikkaiden aikakauslehtien artikkeli- ja 
kuvatoimittajia sekä muita valokuvausskenen avaintoimijoita. 
 
Tässä ainutlaatuisessa tapahtumassa valokeila onkin nyt suunnattu itse 
valokuvaajiin, joiden fantastiset kilpailukuvat edustavat toiminta- ja seikkailu-
urheiluvalokuvauksen terävintä kärkeä. Elämää kuhiseva Hongkong toimii paitsi 
palkintoseremonian myös yleisölle avoimen maksuttoman Red Bull Illume -näyttelyn 
isäntäkaupunkina. Kaikki 50 finaaliin päässyttä valokuvaa ovat esillä valaistuissa 
valobokseissa joka ilta 29. elokuuta - 15. syyskuuta 2013. 
 
Kokonaiskilpailun voittaja saa palkinnoksi uuden Leica S -kameran ja broncolorin 
Move Outdoor Kit -salamajärjestelmän sekä Sun-Sniper -tarvikkeita yli 2 000 euron 
arvosta. Eri kategorioiden voittajat saavat puolestaan Leica X2 -kameran, broncolor 
Para 88 P Kit -setin sekä erilaisia Sun-Sniper -tarvikkeita. 
 
Osallistumisaika Red Bull Illumeen päättyi 30. huhtikuuta, ja kilpailuun lähetettiin 
määräaikaan mennessä tuhansittain valokuvia. Kuvatoimittajista koostunut 
kansainvälinen raati valitsi esikarsinnan läpäisseiden 250 otoksen joukosta 50 
parasta kuvaa sekä kokonaiskilpailun voittajan. Kilpailukuvien korkea taso teki 
tuomareihin valtavan vaikutuksen. 
 
“Se oli melko tajunnanräjäyttävää”, brittiläisen GQ-lehden Photographic Director 
James Mullinger sanoi. “En ole koskaan ennen nähnyt näin kovatasoista 
valokuvakilpailua, enkä malta odottaa lopullisten voittajien julkistamista.” 
 
Palkintoseremonian ja kolme viikkoa kestävän näyttelyn jälkeen Red Bull Illume 
siirtyy Hongkongista ensin Yhdysvaltoihin, josta se jatkaa edelleen maailman eri 
pääkaupunkeihin ja tärkeisiin kulttuurikeskittymiin. Uniikki näyttely on avoinna aina 
ilta- ja yöaikaan, jotta yleisö pääsee ihailemaan kuvia ”täydessä loistossa” suurilta, 
takaa valaistuilta näytöiltä. 
 
 
HUOMAUTUS TOIMITTAJILLE: 
Voittajavalokuvia ei anneta julki ennen elokuun 29. päivää. Kuvat voidaan kuitenkin 
luovuttaa printtimedian käyttöön tiukoin julkaisurajoituksin (embargo-järjestely). 
Lähetä kuvapyyntösi suoraan meille – yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta. 
Jokaisen valokuvan mukana tulevat tarkemmat tiedot kyseisestä otoksesta sekä 
kuvaajan biografia. Lisätietoja kilpailusta löytyy osoitteessa: www.redbullillume.com. 
 
 
 



 
	  

	  

 
 
Tietoa yhteistyökumppaneistamme: 
Leica on vuoden 2010 menestyksen innoittamana nyt jo toista kertaa Red Bull Illume 
Image Quest -valokuvauskilpailun virallisena yhteistyökumppanina. Uusia 
kumppaneita vuodelle 2013 ovat johtava salamamerkki broncolor sekä innovatiivisia 
kamerahihnajärjestelmiä valmistava Sun-Sniper. 
 
Tietoa Red Bull Illumesta: 
Red Bull Illume on maailman tärkein toiminta- ja seikkailu-urheilulle omistettu 
kansainvälinen valokuvauskilpailu. Sen tarkoituksena on esitellä suurelle yleisölle 
kaikkein kiinnostavinta ja luovinta toimintaurheiluvalokuvausta yhtenä taiteenlajina. 
Voittajien julkistamisen jälkeen valokuvat kiertävät maailmaa ainutlaatuisena, 
valaistuna yöaikaisena näyttelynä. 
 
Vuoden 2013 valokuvakilpailu on järjestyksessään kolmas Red Bull Illume Image 
Quest. Kilpailu on järjestetty aiemmin vuosina 2007 ja 2010. 

www.redbullillume.com 
Facebook.com/redbullillume 
Twitter.com/redbullillume 

Lisätietoja: 
Tarquin Cooper (zooom productions) 
media@redbullillume.com 
+43 6226 8848-25 
 
Anette Latva-Piikkilä 
anette.latva-piikkila@fi.redbull.com 
+358 40 772 4124 

  

	  


