
 
 

 
C O L O U R   A R T   P H O T O   M A S T E R 

 
Colour Art Photo Master er en anerkendelse, som ethvert medlem af en Colour Art Photo gruppe 
kan opnå gennem faglig dygtighed og bevist indsats for til stadighed at ville skabe bedre billeder. 
 
Colour Art Photo Master har til formål at stimulere det enkelte medlem til: 
 

a) at skabe bedre billeder 
b) at deltage i konkurrencer 
c) at yde en aktiv indsats til fremme af egen og kollegers udvikling 

 
Colour Art Photo Master er en international udmærkelse, som uddeles efter næsten samme krav og 
retningslinjer i alle Colour Art Photo lande. Hvert land har en bestyrelse eller råd, som varetager 
administrative og organisationsmæssige spørgsmål. 
 
COLOUR ART PHOTO MASTER 
For at opnå anerkendelse som Colour Art Photo Master må en Colour Art fotograf have opnået 25 
point for faglig dygtighed og aktivitet. 
 
Point til Master titlen kan opnås på 2 forskellige områder: 
 
Gruppe A 
 
 a) Præmie i CAP konkurrencer    1-5 point 
     Diplom=1 point, bronze=2 point, sølv=3 point, guld=5 point 
 b) Præmie i distrikts-, lands eller internationale konkurrencer 1-3 point 

    Bronze=1 point, sølv=2 point, guld=3 point 
  
 
Gruppe B 
 

a) Deltagelse i CAP kursus eller seminar   1-2 point 
 b) Forelæsning eller foredrag i CAP forum  1-3 point 
 c) Formandshverv i CAP råd      2 point 
 d) Formandshverv i national eller international fotofaglig 
      sammenslutning    1-2 point 
 e) Nyskabelse af idé eller af praktisk art   1-3 point 
 f) Deltagelse i fotofaglig kursus udenfor CAP     1 point 
 g) Separatudstilling (offentlig adgang)   1-2 point 
 h) Offentliggjort fotofaglig artikel   1-2 point 
 i) Foredrag/demonstration udenfor CAP   1-2 point 
 
I de 25 point som kræves for at blive Colour Art Photo Master skal mindst halvdelen (13 point) 
være opnået gennem deltagelse i fotokonkurrencer. Blandt disse point skal der endvidere være en 
bronze, sølv eller guld medalje. Et og samme billede kan ikke give point mere end en gang. 



 
Præmier i konkurrencer udenfor CAP må dokumenteres. 
Pointgivende kurser/seminarer må være af mindst 2 dages varighed og dokumenteres. 
Separatudstillinger må omfatte mindst 20 billeder og være åben for offentligheden. 
Artikler i tidsskrifter eller lærebøger må have tilknytning til portrætfotografi og kopi må leveres. 
Foredrag eller demonstration må attesteres eller dokumenteres. 
Formandshverv må have varet mindst 1 år. 
 
 
COLOUR ART PHOTO SILVERMASTER 
Udmærkelsen Colour Art Photo SilverMaster opnås, når der er vundet 3 medaljer i Colour Art 
Photo konkurrencer efter udnævnelse til Colour Art Photo Master. 
Kun 1 medalje hvert år kan tælle. 
 
COLOUR ART PHOTO GOLDMASTER 
Udmærkelsen Colour Art Photo GoldMaster opnås, når der er vundet 5 medaljer i Colour Art Photo 
konkurrencer efter udnævnelse til Colour Art Photo Silver Master. 
Kun 1 medalje hvert år kan tælle. 
Der skal afholdes en forelæsning, egen præsentation eller et foredrag i CAP forum, efter 
udnævnelse til Colour Art Photo GoldMaster. 
 
 
 
Du skal holde bestyrelsen orienteret omkring dit Master regnskab, da Master medaljerne skal 
bestilles og hentes hjem fra Norge. 
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