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Dé hartverwarmende bioscoophit

Hartenstraat
Vanaf 9 september op VOD
Vanaf 23 september op DVD, Blu-Ray
400.000 bezoekers in de bioscoop!
De sprankelende, romantische komedie Hartenstraat speelt zich af in de 9 Straatjes in Amsterdam
en is het regiedebuut van Sanne Vogel. Hartenstraat kwam in de Nederlandse bioscoop Top 10
binnen op de eerste plaats en werd bovendien bekroond met een Gouden Film. Vanaf 23
september kan er ook thuis gezwijmeld worden bij deze feelgood film én fijne cast.
Verhaal
Het verhaal van Hartenstraat speelt zich af in een van de populairste winkelgebieden van
Amsterdam: de 9 Straatjes. In dit ‘dorpje’ in de stad lijkt iedereen op zoek naar liefde. De
onverbeterlijke rokkenjager Bas (Tygo Gernandt), de senioren Bep (Kitty Courbois) en Aart (Frits
Lambrechts), en ook het ogenschijnlijk gesettelde stel Rein (Egbert-Jan Weeber) en Jacob (Sieger
Sloot). De enige die níet op zoek is naar liefde, is Daan (Marwan Kenzari). Hij woont met dochter
Saar (Nadia Koetje) in de Hartenstraat, een van De 9 Straatjes, waar hij een traiteurzaak heeft. Als er
aan de overkant een hippe modezaak wordt geopend, verschijnt de knappe Katje (Bracha van
Doesburgh) in zijn leven. De boetiek-eigenaresse lijkt in alles de tegenpool van Daan, maar doet voor
de opening van haar winkel toch een beroep op zijn kwaliteiten als traiteur. De stekeligheden vliegen
over en weer, maar stiekem ziet Katje toch wel iets in haar buurman, zeker nu in haar huidige relatie
met Thomas niet veel muziek meer zit. Als Katje erachter komt dat Daan aan online dating doet,
stuurt ze hem anoniem een bericht. En wat blijkt? Daan, die Katje in real life niet kan uitstaan, is best
gecharmeerd van de Girl Next Door die zij op internet speelt...

Lovende recensies
Niet alleen de bezoekers, maar ook de pers was lovend over de film:

Op de DVD/Blu-Ray zijn leuke extra’s vinden als de making of-materiaal, de videoclip van Niels
Geusebroek, de Teaser en TV-commercials.
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