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CV René Bo Hansen 
Filminstruktør, fotograf og producent. 

Første dokumentarfilm ”Den Glemte Krig” – fra frontlinjen i Eritrea 1979, første fiktions film ”Mellem 
Grænser” – om flygtninges dilemmaer 1985. Underviser på "Kort og Dokumentar Filmskolen" siden 
1999.   

Udpluk af produktioner med relevans for genre og område:  

Undervisningsprogrammer med afsæt i information og erfaringsoverførsel: 

2016 ”I skyggen af sygdom” en film om psykisk sygdom, og hvad samme betyder for den 
ramte og deres familier. Manuskript, instruktion med støtte af Sundhedsstyrelsen, 
Undervisningsministeriet, fonde.  

   
2015 ”Victors bog” 5 film om at vokse op med en forældre med psykisk lidelse. Produceret i 

en dansk og svensk version. Manuskript, instruktion med støtte fra bl.a. 
Sundhedsstyrelsen, Det Svenske Sundhedsministerie mfl.   

 
2011 Dokumentarfilmen ”Fortællingen om Rosa”- en film med og om plejebørn. Manus, 

instruktion med støtte fra DR, Undervisningsministeriet, Egmont Fonden, Børn og 
Familier, Bikuben Fonden, LB fonden mfl. 

 
2008 Dansk/svensk samproduktion ”Så himmelsk Anderledes” en dokumentarfilm om 

søskende problematikken ved svære psykisk- og fysiske handicaps. Manuskript, 
instruktion - for Det Svenske - og Danske Filminstitut, Svensk TV1 med støtte fra bl.a. 
Undervisningsministeriet.                                                                                                                                                                          

 
1999              Informations "Det tavse Råb" – om unge og selvmord. Manus, instruktion og co-

producent – for det Danske filminstitut, Undervisnings-, Social- og Sundhedsministeriet 
m.fl.   

 
1996 Dokumentarfilmen "Livtag" om unge og selvmord. Manus, instruktion og co. producent 

- for Det Danske filminstitut, Socialministeriet m.fl.   
 
1994  Trilogien: "Min krop er Min"- kunsten at kunne sige fra overfor overgreb: fra mobning 

til incest.Manus, instruktion, foto  - for Det Danske Filminstitut med støtte af  
Undervisningsministeriet  

 
Flygtning/indvandrer området 
2007 Informations filmen ”Fra Hamits mor” om indvandrerforældre og folkeskolen.                
 Instruktion, foto og producent - for DR og Integrations Ministeriet.  
 
2005/6  Dokumentarfilmen “Pas på nerverne” – om opvækst i et social belastet kvarter.  
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 Instruktion, manus, foto og producent - for Det Danske filminstitut med støtte af 
 bl.a. Integrations- og Undervisningsministeriet. Prisbelønnet på flere festivaler 
 samt Integrationsprisen fra Integrations Ministeriet gik til hovedrollen.  
1990 - 1993      AV-konsulent samt administrator af AV-ordningen for "Fagligt Forum" –  

sammenslutning af 20 NGOer under Danida.  
 
1989 Novellefilmen ”Mellem Grænser" (Libanon/DK) – om flygtningetilværelsens 

dilemmaer. Manus, instruktion for DFI, DR., dansk biografpræmier, internationale 
festivals priser, 5 stjerner i de fleste dagblade.  

 
Produktioner i udlandet: 

2013  ”Maheen” – om unge handicappedes vilkår i Pakistan.   
 Instruktion/manuskript/foto for Den Danske Lægeforening mfl.  
 
2009 Spillefilmen ”The Eaglehunter`s Son” (Die Stimme des Adlers).  

Instruktion - Svensk/Tysk samproduktion. Premiere Berlinalen 2009, udvalgt til 35 
internationale filmfestivaler kloden rundt: London, Teheran, Shanghai, Sydney, Buenos 
Aires, Indianapolis, Montreal etc. Biografsat i 19 lande, vundet 9 internationale priser.  

 
2004  Dokumentarfilmen “Zena - den syge helbreder”- om forfædre dyrkelsen i  
 Sydafrika. Instruktion, foto og producent - for Danida, MS mfl.  
 
2000 Dokumentarfilmen "Mangfoldighed eller kaos" – om den nye racisme  
 problematik i Sydafrika. Instruktion, manus, foto og producent - for DR.  
 
1999 Dokumentarfilmen "Mens mine børn vokser op" om kvindelig immigrant arbejde fra 

Filippinerne. Manus, instruktion, foto - for DR, Folkekirkens Nødhjælp, 
Arbejderbevægelsens Internationale Udvalg mfl.   

                  
1998 Dokumentarfilmen "I skyggen af et folkemord" – om retsopgøret i Rwanda. 

Manus, instruktion, foto - for DR., IBIS, Folkekirkens Nødhjælp.  
                  
1980  Novellefilm "Den Glemte Krig" – fra frontlinie i Eritrea. 
 Manus, foto, instruktion for Sverige TV 2, dansk biograf præmiere 
 
Har berejst en lang række lande, herunder de områder dagens flygtningen kommer fra. Gift med Lise 
Dyhr praktiserende læge Brøndby Strand med speciel interesse, viden og forskning om flygtninge/ 
indvandrere og deres børn.  


