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Land Rover en Royal Geographical Society
lanceren wedstrijd 'Earth Photo 2021'
Land Rover werkt samen met de Royal Geographical Society (met IBG, het

Institute of British Geographers) samen aan de lancering van de Earth Photo-

wedstrijd 2021. Het doel daarvan is om mensen te inspireren om het landschap te

ontdekken en hun omgeving te leren waarderen.

Earth Photo is een internationale fotografiewedstrijd met als doel om milieu- en geografische

kwesties onder de aandacht te brengen aan de hand van de verhalen achter de winnende foto’s

en video’s. De inzendingstermijn is geopend en in de komende zomer en herfst vindt een

tentoonstelling plaats waarop de winnende en op de shortlist geplaatste foto’s en video’s te zien

zijn.
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Earth Photo 2021 slaat nieuwe wegen in binnen een lange samenwerking. Land Rover werkt al

meer dan veertig jaar samen met de Royal Geographical Society (met IBG) op het gebied van

veldwerk en expedities. Land Rover levert voertuigen en expertise en financiert trainingen en

outreach-projecten.

 

Laura Wood, Head of Global PR Brand & Partnerships, Jaguar Land Rover, zegt:

“Land Rover has always enabled people to make more of their world, so we are delighted to

support the Royal Geographical Society’s Earth Photo competition. By going above and

beyond to capture extraordinary images, professional and amateur photographers alike can

help make a positive difference, enabling a wider vision of our world.”

 

Alasdair MacLeod, Head of Enterprise and Resources van de Royal Geographical

Society (met IBG), zegt: “We believe photography and film have a profound international

influence and that images and videos speak most powerfully to viewers and convey meaning

and emotion beyond the barriers of language. Working with Land Rover marks a new

chapter for this important international competition. Land Rover’s history of exploration and

ability to tackle the toughest terrain makes it the ideal partner for Earth Photo.”

 

Amy Frascella, Land Rovers Director of Colour and Materials voegt zich in 2021 bij de

jury. Zij zegt: “People are increasingly aware of their impact on the planet; from the things

they buy to what they eat and how they live. Land Rover continues to develop more

responsible, sustainable material options, such as premium alternatives to leather and

recycled polymers for our interiors. The Royal Geographical Society's Earth Photo

competition is a powerful way to encourage debate and change and I'm excited to be joining

the judging panel.”

 

Earth Photo omvat vijf categorieën waarin een award wordt uitgereikt: People, Place, Nature,

Changing Forests en A Climate of Change. Vorig jaar trok de wedstrijd 2.600 deelnemers van

over de gehele wereld. Uiteraard wordt de deelnemers gevraagd om hun foto’s en video’s te

maken op een veilige manier, rekening houdend met de coronamaatregelen.

 

De jaarlijkse wedstrijd en tentoonstellingen worden georganiseerd door de Society en zijn

ontwikkeld in samenwerking met Land Rover en Forestry England, ondersteund door Parker

Harris, het toonaangevende adviesbureau voor visuele kunsten. Alle details over deelname aan

de competitie zijn hier te vinden: https://earthphoto.artopps.co.uk/.

https://earthphoto.artopps.co.uk/


OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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