
Boyita – sista sommaren
El último verano de la Boyita

Spelfilm. 93 min.
Julia Solomonoff. Argentina 2009.

Rek för åk 6 - 9

Jorgelina åker till landet för ett fritt och bekymmers-
löst sommarlov i Pampas vidsträckta landskap. Men 
naturen är okonstlad – människan är det inte. När 
förändringens vindar blåser över slättmarken blir 
Jorgelina varse frihetens gränser.

Boyita – sista sommaren är en lika fängslande som 
tankeväckande filmisk upplevelse.

IMDb RATING

7.1 / 10

Flerfaldigt prisbelönad, bland annat 

BÄSTA FILM på China International 

Childrens Film Festival, BÄSTA FILM på 

Cine Ceará - National Cinema Festival, 

BÄSTA REGI på Kerala International Film 

Festival och vinnare av JURYPRIS på Sofia 

International Film Festival.

FILMHANDLEDNING

Tal: spanska
Text: svenska

TRAILER

w w w. s m o r g a s b o r d p i c t u r e h o u s e . s e / f i l m s

Film i skolan: log@smorgasbordpicturehouse.se
Ekonomi: ekonomi@smorgasbordpicturehouse.se

Press: press@smorgasbordpicturehouse.se
Biografbokning: Filmlagret / bokning@filmlagret.se

Samhällskunskap, åk (4-)6 Lgr22
Individer och gemenskaper: Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom 
familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Biologi, åk 7-9 Lgr22
Kropp och hälsa: Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek, 
ansvar, samtycke och ömsesidighet.
Systematiska undersökningar och granskning av information: Sambandet mellan biologiska undersökningar 
och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, 
användbarhet och föränderlighet. Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. 

”A warm and touching coming-of-age drama set against the backdrop of a beautiful summer in the Pampas of 
Argentina, Julia Solomonoff ’s film is an incisive look at youth, family, and inter-sexuality. Produced by no less 
than Almodóvar’s company El Deseo, this movie has the flavour of a farewell hug.”  MUBI.COM

NY RAPPORT JUNI 2022
På uppdrag av regeringen har MUCF

(Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) kartlagt unga 
hbtqi-personers hälsa och levnads-

villkor.  Läs online eller beställ: 

”Jag är inte ensam, det finns andra 
som jag”

HBTQI !
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