
Jan Hage  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. Tevens is hij actief als continuo-speler en begeleider van 
solisten en koren. Hij is een warm pleitbezorger en veelgevraagd interpreet 
van hedendaagse orgelmuziek. Als solist trad hij op met o.a. de 
Slagwerkgroep Den Haag, het Asko Ensemble en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Tevens werkte hij mee aan het Nieuwjaarsconcert 
van het Nederlands Blazersensemble 2002 en de najaarsmodeshow 2001 
van Victor en Rolf in Parijs. Als componist schreef hij werken voor orgel 
en ensembles zoals een Hooglied-cyclus 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. In 2006 ontving hij 
de Médaille d'argent van Société Arts-Sciences-Lettres te Parijs vanwege 
zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Tevens is hij artistiek 
adviseur van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk en organiseert in die 
hoedanigheid de pauzeconcerten. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Stichting Fonds 1818,  
het Prins Bernard Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 

 
In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen pauzeconcerten  

in de Raad van State (Gotische Zaal) 
 

Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl   

 
‘Bach’ CD met Jan Hage, orgel en het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt: 

6 Schübler-Choräle, Concerto in a moll, Sonate VI en Fantasia en Fuge in g-moll (15 euro) 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk  
 

pauzeconcert op woensdag 19 juli 2006 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Jan Hage, orgel 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
 (bewerking: Guy Bovet, André Isoir) 
 Concerto in a BWV 1065 voor 4 klavecimbels en orkest  
 (naar Antonio Vivaldi, Concerto in bes opus 3 nr. 10  
 voor 4 violen en orkest) 
 - (Allegro) 
 - Largo 
 - Allegro 
  
2. Johann Sebastian Bach (bewerking André Isoir) 
 Uit: Cantate BWV 208  nr 9:  
 Aria ‘Schafe können sicher weiden’ 
  
3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 -  Adagio und Fuge in c-moll KV 546 
  
4. Improvisatie 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,  
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).  

Hiervoor staat een bus bij de uitgang.  
 

U kunt zich aanmelden als donateur.  
Een inschrijvingsformulier ligt op de tafel bij de uitgang. 

Meldt u zich nu aan dan krijgt u de Bach  CD voor de halve prijs. 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk: 
Woensdag 2 augustus 2006: Aarnoud de Groen, orgel 


