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Napapiirin sankarit 3 -elokuvan kuvaukset
käynnistyvät tänään. Elokuvan kolmannessa
osassa Janne (Jussi Vatanen) lähtee etsimään
itseään vaellusretkelle.
Haaveiden luontoretriitistä ollaan kuitenkin kaukana, kun mukaan
tunkee Räihänen (Timo Lavikainen) sekä Kämäräinen (Santtu
Karvonen). Samaan aikaan Jannen puoliso Inari (Pamela Tola) saa
mahdollisuuden palata työelämään, jos pystyy todistamaan olevansa
johtaja-ainesta. Inari osallistuu suopotkupallokisoihin, jonne änkeää
mukaan Inarin kauhuksi myös Pikku-Mikko (Kari Ketonen).
Elokuvassa seikkailee tuttujen napapiirin sankareiden lisäksi liuta
uusia tähtiä. Uudet näyttelijät näkyvät elokuvan Facebook-sivulle
ladatussa Facebook-lähetyksessä. Videolla nähdään mm., kuinka
Jani Volanen, Taneli Mäkelä, Kaisa Hela, Tommi Eronen sekä
Paavo Kinnunen lähettävät terveisiä katsojille. Videolla näkyvien
tähtien lisäksi uudessa elokuvassa näyttelevät myös Jarkko Niemi
ja Heidi Lindén.
Katso Facebook-lähetys täältä:
https://www.facebook.com/napisleffa/
Elokuvan ohjaa Tiina Lymi ja käsikirjoittaa Pekko Pesonen.
Napapiirin sankarit 3 -elokuvan tuottavat Olli Haikka ja Jarkko
HentulaYellow Film & TV:stä. Elokuvan levittää ja markkinoi Nordisk
Film ja sen televisio-oikeudet on hankkinut Nelonen Media.
Jani Volanen (s. 1979) on näytellyt ja ohjannut vuodesta 2002
lähtien Q-teatterissa. Hänet tunnetaan myös yhtenä Putousviihdeohjelman luojista. Volanen on näytellyt mm. Pekka Perää
Jättiläinen-elokuvassa. TV:ssä Volanen on näytellyt viimeisimpänä
mm. Syke- sekä Kynsin hampain -sarjoissa.
Taneli Mäkelä (s. 1959) on tullut erityisesti tunnetuksi erityisesti
sketsi- ja komediasarjoista. Mäkelä on näytellyt viimeisimpänä
YleLeaks- ja Ihon alla –sarjoissa.
Kaisa Hela (s. 1977) on esiintynyt lukuisissa elokuvissa ja tvsarjoissa. Hela tunnetaan erityisesti sketsisarjasta Kätevä Emäntä
sekä pitkistä elokuvista Tyttö sinä olet tähti ja Kummeli V.
Tommi Eronen (s. 1968) tunnetaan parhaiten elokuvista Sauna ja
Bad Luck Love. Television puolella hänen viimeisimpiä roolejaan on
Koukussa-sarja, jossa hän voitti roolistaan parhaan miesnäyttelijän
Kultaisen Venlan.
Paavo Kinnunen (s. 1987) tunnetaan mm. sivurooleistaan
elokuvissa Juoppohullun päiväkirja sekä Kaappari. Elokuvaroolien
lisäksi Kinnunen tunnetaan mm. Nelosen Tripla-ohjelmasta.
Jarkko Niemi (s. 1984) on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi
Tampereen yliopistosta vuonna 2011. Hänen tunnetuimpia roolejaan
ovat pääosat elokuvissa Hymypoika ja Ja saapuu oikea yö. Niemi on
näytellyt mm. tv-sarjoissa Nymfit, Siskonpeti ja Syke.
Heidi Lindén (s. 1984) on suomalainen ohjaaja, näyttelijä,
käsikirjoittaja, muusikko ja tuottaja. Lindén on näytellyt mm. tvsarjoissa Mustat Lesket ja Toisen kanssa.

