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Beste Filmliefhebber,                                                               

Hazel en Gus zijn twee tieners die minachting voor het conventionele koesteren. Ze zijn verliefd en 

die verliefdheid sleept hen mee op een reis. Hun relatie is een wonder, omdat Hazel altijd aan een 

zuurstoftank vast zit en Gus een beenprothese heeft. De twee hebben elkaar ontmoet in een 

praatgroep voor mensen met kanker. Ze hebben beide veel gevoel voor humor en maken graag 

grappen over hun eigen en elkaars handicap. Het tweetal motiveert elkaar om elkaars favoriete boek 

te lezen. Gus krijgt zodoende Een vorstelijke beproeving voorgeschoteld van de Nederlandse schrijver 

Peter van Houten. Hazel voelt zich verbonden met het meisje in het boek, maar baalt ervan dat het 

boek midden in een zin eindigt en ze dus niet weet wat er precies met Anna gebeurt. Gus neemt via 

de e-mail contact op met de schrijver, die woonachtig is in Amsterdam.  Na een lange 

correspondentie met de schrijver reizen Hazel en Gus naar Amsterdam af om uitsluitsel over de 

gebeurtenissen na het einde van het boek te krijgen. Het levert een aantal ontroerende en 

romantische momenten op in voor ons bekende Amsterdamse locaties, met als hoogtepunt een 

bezoek aan het Anne Frank Huis. 

 

Filmhuis 

Amerongen Leersum 



De film uit 2014 is gebaseerd op de gelijknamige bestseller The Fault In Our Stars van John Greens en 

is geregistreerd door Josh Boone, met Shailene Woodley (Hazel), Ansel Elgort (Gus) en Willem Dafoe 

(Peter van Houten)en  Lotte Verbeek (Lidewij), 

Deze film trok veel belangstelling door het Amsterdamse gedeelte en veel jongeren, die de film 

hebben gezien bezoeken nog steeds dezelfde plekjes in Amsterdam waar Gus en Hazel waren. 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

        

 

                                               

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 12 oktober 2016, 20.00 uur, in  de Binder, Hoflaan 29 Leersum  

Prijs:  € 6. Bij de bibliotheken van Amerongen en Leersum kunt u kaarten ophalen en vóór de 

voorstelling bij de kassa aan de zaal afrekenen. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 

(Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl.  Denk 

er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en 

telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben.  

NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief. 

Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet, 

Maarten Stratenus 

 

 

http://www.moviemeter.nl/director/32761
mailto:filmhuis.amerongen@skiam.nl


 


