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SYNOPSIS: 
Finlands største dokumentar-succes nogensinde fortæller historien om Jani, en 19-årig junkie, som 

lever på bistand i området indenfor polarcirklen. Vi følger Jani og hans venners hverdag mellem 

kriminalitet og hårde stoffer. Jani og hans venner er en del af samfundet, men på samme tid også 

isoleret fra det.  

 

Jani er træt af træt af sit liv i den lille, fjerne by i Lapland. Han har aldrig været udenfor Laplands 

grænser, men han er sikker på, at hans liv kunne blive anderledes, hvis han kom til en større by. 

Det lykkes Jani at stjæle nogle penge og han beslutter sig for at tage på en togrejse til forskellige 

dele af Europa, før han skal sættes i fængsel, dømt for adskillige tilfælde af småkriminalitet.  

Rejsen forandrer ham og på et tidspunkt tager han sin nål og knækker den.  

Men kan Jani ændre sit liv, blot ved at forlade sine omgivelser? 

 

Reindeer Spotting er en kraftfuld og intens rejse - fortalt uden moralske pegefingre - foruroligende 

og smuk i sin brutale ærlighed. 

 

Instruktøren: 
Joonas Nuevonen blev født i Rovaniemi, Finland 1979. I 1999 flyttede 

han til udlandet og boede nogle år i Edinburgh, London og San 

Fransisco, hvor han bl.a. arbejdede på pubs, hostels og lavede 

havearbejde. Når han ikke arbejdede tog han undervisning i 

fotografering og gik til visninger ved det britiske filminstitut.  

Han måtte dog vænne tilbage til Rovaniemi i 2002, da han ikke kunne få 

sit pas fornyet, pga. manglende aftjening af værnepligten. 

Tilbage i Rovaniemi var Joonas arbejdsløs og begyndte derfor at følge 

og optage sine tætteste venners liv med fokus på deres kriminelle 

adfærd og stofmisbrug.  

I 2005 rejste Joonas til Indien for at studere filmproduktion og han blev 

indskrevet på Asian Academy of Film and Television. Senere rejste han 

til Helsinki for at studere videre og færdiggøre sin dokumentarfilm.  
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