Films over seksuele diversiteit
Onderstaande films (dvd) zijn gratis te huren bij Movies that matter

JONGENS – Micha Kamp
Na het overlijden van zijn moeder woont de vijftienjarige, wat gesloten Sieger samen
met zijn zorgzame vader en stoere broer die constant met elkaar botsen. Met zijn
beste vriend Stef traint hij in een nieuw atletiekteam voor het NK estafette. In dat
team zit ook de intrigerende en onvoorspelbare Marc. Sieger wordt overvallen door
een hevige verliefdheid op zijn ploeggenoot. Als blijkt dat de liefde wederzijds is, raakt
hij verstrikt in een worsteling waarover hij thuis niet durft te praten.
BROTHERHOOD - Nicolo Donato
Teleurgesteld in zijn superieuren verlaat Lars het leger, waarna hij noodgedwongen bij
zijn ouders moet intrekken. Wanneer hij bij toeval in een rechts-extremistische
vergadering belandt is dat het begin van een nieuw leven. Hoewel Lars vrijwel alles
aan de neonazi’s afkeurt, grijpt hij de kans om via hun agressieve bezigheden zijn
frustraties kwijt te raken.
Hij wordt onder de hoede van oudgediende Jimmy geplaatst en terwijl Lars gestaag
stijgt in de fascistische rangen, ontstaat er een onverwachte aantrekkingskracht
tussen Lars en Jimmy. Dit druist in tegen alle leerstellingen van de fascistische groep
en de onwillige geliefden moeten zich staande zien te houden tussen onwrikbare
regels en een onmogelijke liefde. (Wild Bunch)

CICUMSTANCE - Maryam Keshavarz
Iraanse coming of age-film over de hartsvriendinnen Atafeh en Shireen die in het
hedendaagse, zwaar conservatieve Iran de ontluikende liefde voor elkaar ontdekken
en dromen van een vrij bestaan.
Teheran, het heden. De 16-jarige Atafeh komt uit een welgesteld, liberaal gezin. Haar
beste vriendin, Shireen, woont bij haar oom; haar overleden ouders waren ferme
tegenstanders van het Iraanse regime. Omdat homoseksualiteit in Iran als zonde
wordt beschouwd en daarom bij wet verboden is, moeten de jonge meiden voorzichtig
zijn met het uiten van hun gevoelens voor elkaar. Onder streng toezicht van de
gemeenschap, schipperen de tieners tussen hun ware identiteit en de traditionele
levensstijl die aan hen wordt opgelegd.
Regisseur Maryam Keshavarz neemt haar kijkers mee naar het moderne Iran. Het
Iran dat doorgaans voor de buitenstaander onzichtbaar blijft: een opwindende wereld

met illegale nachtclubs, waar jongeren arrestaties riskeren om te kunnen
experimenteren met seks, drugs en rebellie, terwijl ze de autoriteiten proberen te
ontwijken.
Doel
Studenten hebben inzicht in enkele relevante artikelen van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens;
Studenten kennen voorbeelden van discriminatie van homoseksuelen
Studenten respecteren het recht op gelijke behandeling
Omschrijving
Benodigdheden

Tijd
Afhankelijk van de lengte van de films.
Materiaal
Dvd speler – scherm om film af te spelen.
Begeleiding
Movies that Matter Educatie geeft docenten graag advies op maat. Docenten kunnen
altijd contact opnemen voor (aanvullende) lesideeën of korte films bij de film of het
thema. Naast deze film kan ook gebruik gemaakt worden van film uit de Educatie
(http://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod). Dit is een database met
ongeveer 400 interessante films welke kosteloos te leen zijn. Bij de films zijn
algemene of specifieke lesbrieven beschikbaar.
Externen
Kosten
Overig
Burgerschapsdimensie
Sociaal-maatschappelijk
Thema
Seksuele diversiteit
Onderdeel kritisch denken
Analyseren/ concluderen/ houding
Niveau
Mbo niveau 2 / Mbo niveau 3/ Mbo niveau 4

Download
http://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod/film_info_educatief?id=1546&pi
d=4851
Organisatie
Movies that Matter

