
Over de organist 
 
Jan Hage (1964) volgde orgellessen bij Kees van Eersel en studeerde vervolgens 
orgel (docent Jan Welmers), Theorie der Muziek aan het Utrechts Conservatorium, 
Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Kerkmuziek aan het 
Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek te Utrecht.Vervolgens studeerde hij 
gedurende twee jaar orgel bij André Isoir aan het Conservatoire National de Région 
te Boulogne-Billancourt. Hij rondde deze studie af met het behalen van de Prémier 
Prix "à l'unanimité du Jury". Hij won eerste prijzen te Leiden, Bolsward, 
Schaffhausen en Poitiers. Jan Hage geeft vele concerten in binnen- en buitenland 
en maakt radio- tv- en cd-opnames. Als componist schreef hij werken voor 
uiteenlopende bezettingen. Jan Hage werd in 1995 benoemd als organist van de 
Kloosterkerk in Den Haag. In 2006 ontving hij de Médaille d'argent van Société Arts-
Sciences-Lettres te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.  
 
Zie ook: www.janhage.nl 
 
Er is een beschrijving en dispositie van het orgel verkrijgbaar. 
 
Op website van het Haags Orgel Kontakt (www.haagsorgelkontakt.nl) treft u 
meer informatie aan over de deelnemende kerken en een overzicht van de 
komende orgelconcerten. Bij de uitgang ligt een folder met vermelding van 
alle orgelconcerten in de Haagse binnenstad in 2008. 
 
Er zijn een drietal CD’s verkrijgbaar: 
 

1) Jan Hage op het orgel van de Kloosterkerk met werken van Distler, 
David, Pepping, Reda, Heller, Welmers en Hage 

 
2) Jan Hage op het orgel van de Kloosterkerk met medewerking van het 

Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt met 4 orgelwerken van Bach 
en de 6 Schübler Choräle afwisselend gezongen en gespeelt 

 
3) Jan Hage op het orgel van de Laurenskerk te Rotterdam met werken 

van Reubke, Liszt en Dupré 
 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
Naast de orgelconcerten worden er in de Kloosterkerk ook pauzeconcerten 
georganiseerd.Voor meer achtergrondinformatie en het programma kunt u 
kijken op www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl of in de folder die verkrijgbaar is 
bij de uitgang. 
 
Eerstvolgende pauzeconcert: woensdag 19 november 2008, 12.45 uur: Gregor 
Schulenburg, fluit; José Garcia, percussie 

  Programma orgelconcert 
 

Zaterdag 15 november 2008 14.30 uur 

 

In samenwerking met het Haags Orgel Kontakt 

 

Uitvoerende: Jan Hage  
 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
 

Livre du Saint Sacrement (1984) 
 

I Adoro te 

II La Source de Vie 

III Le Dieu caché 

IV Acte de Foi 

  

V Puer natus est nobis 

VI Le manne et le Pain de Vie 

VII Les ressuscités et la lumière de Vie 

VIII Institution de l’Eucharistie 

IX Les ténèbres 

X La Résurrection du Christ 

XI L’apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine 

  

XII La Transsubstantiation 

XIII Les deux murailles d’eau 

XIV Prière avant la communion 

XV La joie de la grâce 

XVI Prière après la communion 

XVII La Présence multipliée 

XVIII Offrande et Alleluia final 
 
 

 


