
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Als componist schreef hij werken voor uiteenlopende 
bezettingen. Jan Hage werd in 1995 benoemd als organist van de 
Kloosterkerk in Den Haag. Tevens is hij artistiek adviseur van de Stichting 
Kunstcentrum Kloosterkerk en organiseert in die hoedanigheid de 
pauzeconcerten. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 

Woensdag 11 januari 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl ) 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk  
 

pauzeconcert op woensdag 4 januari 2006 12.45 - 13.15 
 

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

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 -Toccata und Fuge in d-moll BWV 565 
  
2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 -Andante in F-dur  KV 616 
 -Fantasie in f-moll KV 608 
  
3. 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. Tevens vindt u hier een 
inschrijvingsformulier waarop u zich kunt aanmelden als donateur. 

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

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:  
Woensdag 18 januari 2006: Ralph Meulenbroeks, viola di gamba 

  
Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  

over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl  
 

Nieuwe ‘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) 


