
Sleutelconcerten vanuit de Der Aa-kerk 

Livestream 15, 16 en 17 mei om 17.00 uur 

   

Eigenlijk zouden we dit weekend met z'n allen de twaalfde editie van het Festival Terug naar 

het begin gaan beleven, ware het niet........Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en 

komen met een klein alternatief festival: de Sleutelconcerten. Komend weekend worden drie 

miniconcerten vanuit de Der Aa-kerk online uitgezonden. Drie Groninger artiesten krijgen de 

sleutel van het iconische gebouw midden in hun thuisstad. In de leegte van de kerk en de in 

de indrukwekkende akoestiek, brengen ze muziek vol dromen, melancholie en magie. 

   

 

Deze Sleutelconcerten zijn een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken en het festival 

Terug naar het begin dat vanwege de corona-maatregelen de twaalfde editie moest uitstellen 

tot volgend jaar. 

Line-up  

Omdat de Der Aa-kerk vanwege de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt wordt, is het plan 

ontstaan om met Groninger artiesten deze plek muzikaal te ontdekken. Het folkduo The First 

Wolf, zangeres Eliën van kunstcollectief ZUHAUSE en singer-songwriter Jantien 

Kurpershoek geven elk een liveoptreden vanuit het historische gebouw. Binnen de 

eeuwenoude muren nemen ze je mee in hun muzikale wereld, die in de imposante ruimte van 

de Der Aa-kerk een extra dimensie krijgt. Mediabedrijf Diepzeekonijn Moving Media uit 

Groningen zorgt ervoor dat de concerten vakkundig worden opgenomen, zodat het publiek 

geheel coronaproef het huis niet uit hoeft om deze Sleutelconcerten mee te maken. 

  

De livestream is dit weekend te zien om 17.00 uur via: Sleutelconcerten Der Aa-kerk. 

 Vrijdag 15 mei: - Eliën van kunstcollectief ZUHAUSE 

 Zaterdag 16 mei - The First Wolf 

 Zondag 17 mei - Jantien Kurpershoek 



Live stream Sleutelconcerten  
    

Uitgestelde editie  
   

Terug naar het begin is hét jaarlijks festival waar muziek, kunst en theater samenkomen in de 

betoverende kerken van het Groningse wierdenlandschap. Trekken er normaal gesproken 

tijdens het festival ruim duizend bezoekers de provincie in voor intieme optredens in 

middeleeuwse kerkgebouwen van de SOGK; dit jaar moest de organisatie besluiten de 

twaalfde uit te stellen. Maar helemaal het weekend ongemerkt voorbij laten gaan, doet het 

festival niet. Daarom bieden we fans van het festival op de oorspronkelijke datum tòch een 

beetje Terug naar het begin, maar dan op afstand. In Groningen wordt er prachtige muziek 

gemaakt, en wie wil er nou niet optreden op een magische plek als de Der Aa-kerk? Een 

buitenkans voor artiesten en toeschouwer. 
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