Pressmeddelande 10 juli 2017

Alingsåsfotograf diplomerad av europeisk expertjury
Fotograf Marie de Verdier, Alingsås, har belönats med certifikat som Qualified European Professional
Photographer inom Federation of European Professional Photographers.
- Jag är jättestolt. I dagsläget är vi bara 6 fotografer i Sverige som har denna kvalifikation, säger Marie
som till vardags arbetar i sin egen studio i Alingsås.
”The Qualified European Photographer (QEP)” syftar till att erkänna och belöna excellens hos
europeiska professionella fotografer. Det är utformat för att komplettera nationella
utmärkelsessystem och har skapat ett europeiskt nätverk av mer än 400 certifierade experter som
delar en passion och talang för professionell fotografering.
De fotografer som vill försöka erhålla det åtråvärda certifikatet måste skicka in tolv printade och
monterade bilder i en bildserie med ett sammanhållet tema – en röd tråd. Bildserien bedöms av en
expertjury bestående av fem personer.
Lördagen den 8 juli gjordes bedömningen i Penryn, Cornwall, Storbrittanien och Fotograf Marie de
Verdier är en av dem som lyckats visa extraordinär kvalitet på sina insända alster, och därmed fått ett
certifikat.
Maries arbete bakom kameran har även tidigare lett till ett flertal utmärkelser inom porträttfotografi.
- Jag värnar hantverket in i minsta detalj, och strävar alltid efter att mina bilder förmedlar exakt det
jag vill åt. Det gäller såväl i stil som i uttryck och kvalitet. Själlösa bilder är ointressanta bilder. Det här
diplomet är en bekräftelse på att fler tänker som jag, säger Marie.
För mer information samt högupplösta bilder vänligen kontakta:
Fotograf Marie de Verdier
fotograf@mariedeverdier.se
Tel: 070-622 78 68
www.mariedeverdier.se
Fakta Marie de Verdier:
 har arbetat som professionell porträttfotograf sedan 2009
 har, förutom sin praktiska erfarenhet, högskoleutbildning inom fotografi med både praktisk och
konstnärlig inriktning
 har erhållit flera utmärkelser i Svenska Porträttfotografers Förbunds årliga fototävling för
Sveriges Porträttfotografer (motsvarande SM i porträttfoto):
- Guldmedalj år 2010 i klassen Art, bilden vann då även klassen "Fotografernas val"
- 4:e plats år 2011 i tre klasser: Art, Barn samt Porträtt
- Silvermedalj år 2012 i klassen Familj/Grupp
- 4:e plats år 2015 i klassen Kommersiellt
 har erhållit Judges Special Mention, motsvarande 4 plats i Brittiska Kennelklubbens årliga
fototävling 2015, presenterad 2016, bland ca 13 000 inskickade bidrag

