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Här finner du info om 
filmvisning, filmsamtal 
och föreläsning om mobb-
ning och rasism....

Västsverige, sommaren 1995. En våg av 
nynazistiska våldsdåd sveper över landet. 
Filmen "John Hron" är den sanna historien 
om en tonåring, hans vänner och familj.

När John försvarar en elev som mobbas i 
skolan dras han in i en konflikt med 
mmobbaren. Konflikten eskalerar snart vilket 
orsakar spänningar mellan 
John och hans vänner. 

Medan John försöker vinna 
tillbaka sina vänner, går 
mobbaren med i ett 
våldsamt gäng med 
nnynazister.

EN FILM AV JON PETTERSSON
BASERAD PÅ DEN SANNA HISTORIEN



”The best film I've seen this year.
I wept in the cinema.”
Radio Centre-Ville 102,3 Montreal

”Det är väl fångat.”

”ÅRETS 
VIKTIGASTE 
FILM”
OFFENSIV

”Berör ända in 
i själen”

”Vågat av regissören 
Jon Pettersson”

”Den viktigaste film jag sett. 
Det värker i hela kroppen. 
I hjärtat och i själen.”
Jan Scherman

”En 5:a” ”Kan inte minnas senast jag
 blev så berörd av en film.”
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Bild: John Hrons minneskonsert med Lill Lindfors, Tommy Nilsson & Timbuktu.  

FILMVISNING I KLASSRUMMET (disskussionsundelag på hemsidan) 
Dvd eller blu-ray för 1495 kr så får ni visa filmen i er organisation under 
obegränsad tid. www.glimmerfilmstore.com

Ni kan köpa filmen digital för 1495 kr eller hyra filmen under 
begränsad tid för 179 kr. 
https://vimeo.com/ondemand/johnhronforschools

SSLUTEN FILMVISNING PÅ BIO 
Filmhyra 1500 kr per visning. Fråga biografen om lokalhyran. Filmen är 
2 timmar.  Kontakta valfri biograf och be dem ta in filmen.
Vid sluten visning är filmen pasande från 11 år.

FILMSAMTAL MED REGISSÖREN EFTER VISNING
4000kr (+25% moms).

FÖRELÄSNING OM MOBBNING OCH RASISM 
KKontakta oss för att beställa föreläsning om mobbning och rasism. 
Föreläsningen är passande för tex. Lärarnas studiedag eller för skolans 
elever. Föreläsningen är fristående från filmvisningen och hålls av 
filmens regissör Jon Pettersson. 
Längd: 1 timme. Pris: 7500 kr (+25% moms). 



”Otroligt stark. Alla blev väldigt berörda av 
filmen på ett sätt som jag aldrig upplevt förut”.

”Sjukt bra, så man blir tårögd” .”
Jag vill se den igen”, 
Elever på Gullmarksskolan

BOKA
GLIMMER FILM 
info(a)glimmerfilm.com   
+46 709 85 99 28

DISKUSSIONSUNDERLAG TILL 
FILMEN SAMT INFO OM 
SSYNTOLKNING:

www.glimmerfilm.com/JohnHron

”Jag blev djupt påverkad av 
filmen mina känslor rusade 

genom mig”
Elev på Alströmmergymnasiet

http://glimmerfilm.com/skolor.html

