Programma pauzeconcert

Over de organist
Jan Hage (geb. 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. Hij behaalde de
diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus Orgel (met aantekening
Improvisatie), het praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel (alledrie met
onderscheiding) en het doctoraal diploma Muziekwetenschap.
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". In 2006 ontving hij
de médaille d'argent van Société Académique Arts-Sciences-Lettres te Parijs
vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.
Hij won eerste prijzen tijdens het Nationaal Orgelconcours voor
conservatoriumstudenten te Leiden, het Nationaal Orgelimprovisatie Concours te
Bolsward, het Concours Suisse de l'orgue te Schaffhausen en het Prémier Concours
de Musique classique te Poitiers. Hij geeft vele concerten in binnen- en buitenland
en maakt radio- televisie- en cd-opnames. Hij is een warm pleitbezorger en
veelgevraagd interpreet van hedendaagse orgelmuziek.
Als solist trad hij op met de slagwerkgroep Den Haag (o.a. in de Grosse Fuge van
Jan Vriend), het ASKO ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Als componist schreef hij werken voor orgel en ensembles zoals een Hoogliedcyclus voor zang en instrumenten, 'Elis' voor zang, blokfluit en klavecimbel, 'Mis'
voor sopraan en orgel, 'Walsjes', 'Psalmen' en 'Suske en Wiske-suite' voor orgel.
Jan Hage werd in 1995 benoemd als organist van de Kloosterkerk in Den Haag.

Woensdag 18 augustus 2010 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerende: Jan Hage (Den Haag), orgel

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Fantasie und Fuge in g-moll BWV 524
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 662

Jan Hage
(1964)

improvisatie

---||----

Jubileumconcert
Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert de
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk een feestelijk concert op
zaterdag 4 september, 16.00 uur
met werken van Telemann, Bach, Alain en Weeren (première).
Uitvoerenden: Leontien van Selms, fluit
Anton Weeren, trompet
Jan Hage, orgel
Het concert wordt besloten met een orgelimprovisatie.
Toegang vrij.

----||---Eerstvolgende pauzeconcert: 1 september: Regina Ederveen, harp

---||---Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw
bijdrage (richtbedrag € 3,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang.

