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Lamentaciones de Lobo
1. Toelichting
In 2017 herdenken we het sterfjaar van Alonso Lobo (1555 – 1617). Lobo werd geboren in Osuna, een plaats 
ten oosten van Sevilla. Hij begon als koorknaap in de kathedraal van Sevilla en ontving een beurs om aan de 
Universiteit van Osuna te studeren. Rond 1591 werd Alonso Lobo kanunnik in de kerk van Osuna. In hetzelfde 
jaar werd hij aan de kathedraal van Sevilla aangesteld als assistent van Francisco Guerrero, die hij tijdens zijn 
afwezigheid verving als kapelmeester. In 1593 bood de kathedraal van Toledo hem dezelfde positie aan. Hij 
verbleef er tot zijn terugkeer naar Sevilla in 1604, waar hij werkte tot aan zijn dood. Lobo’s invloed reikte tot 
ver buiten de grenzen van het Spaanse rijk: van Portugal tot zelfs in Mexico. Ruim honderd jaar na zijn dood 
werd Lobo nog steeds beschouwd als een van de beste Spaanse componisten.

In ons programma voeren we enkele minder bekende werken van Alonso Lobo uit. Zijn Lamentaciones voor 
zes stemmen is een indrukwekkend voorbeeld van geleerde polyfonie, die de stilistische puurheid van 
Palestrina combineert met de diepgang van de Spaanse school. Deze Lamentaciones bleven nog lang na 
Lobo’s dood populair, ze warden voor het laatst gekopieerd in 1772. Het aangrijpende begrafenismotet Versa 
est in luctum heeft Lobo een zekere bekendheid in hedendaags repertoire gegeven, hoewel de rest van zijn 
werken vaak niet wordt uitgevoerd. Wij voeren Victoria´s versie van dezelfde tekst uit, dat een aantal jaren 
later werd geschreven. Ons programma biedt daarmee een uitgelezen mogelijkheid de beide werken te 
vergelijken. 

In ons programma proberen we niet de liturgische context na te bootsen waarvoor de Lamentaciones 
oorspronkelijk warden geschreven. Daarentegen willen we variatie en perspectief aanbrengen door enkele van 
Guerrero´s madrigalen, op Spaanse teksten, in te voegen. Guerrero´s techniek om wereldlijke teksten op 
muziek te zetten was onnavolgbaar in zijn tijd. Samenvattend kunnen we stellen dat ons programma een 
schatkamer vormt van de Iberische muziek uit dit tijdperk.



2. Componisten

Alonso Lobo (1555- 1617) was een Spaanse componist van de late Renaissance. 
Hoewel niet zo beroemd als Tomás Luis de Victoria werd hij toch alom hooggeacht 
in zijn tijd. De Victoria beschouwde hem als zijn gelijke. Zijn muziek combineert de 
soepele contrapunt technieken van Palestrina met de plechtige intensiteit van 
Victoria. Naast de publicatie van zijn werk in 1602 is een groot deel bewaard 
gebleven in manuscripten. Zijn muziek mag zich in hernieuwde belangstelling 
verheugen sinds de jaren 80 van de vorige eeuw toen oude muziek ensembles als 
The Tallis Scholars het opnieuw gingen uitvoeren en opnemen.

Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) was een Spaans componist en wordt 
beschouwd als één van de grootste Spaanse componisten van zijn tijd. Op jonge 
leeftijd werd Victoria door Filips II van Spanje naar Rome gestuurd om daar te 
studeren. Hij werd priester en trad toe tot de congregatie van de Oratorianen. In 
1586 keerde hij terug naar Spanje. Daar kwam hij in Madrid in dienst van Maria 
van Spanje. Zijn muziek toont in haar polyfonie verwantschap met die van 
Palestrina, bij wie hij in Rome mogelijk gestudeerd heeft. Victoria leefde tijdens 
het hoogtepunt van de Contrareformatie en de muziek die hij schreef bestond dan 
ook voornamelijk uit religieuze, vocale werken zoals missen en motetten. Zijn 
bekende requiem Officium Defunctorum uit 1605 wordt nog geregeld uitgevoerd.  
Victoria´s zetting van Versa est, dat hij vijf jaar na dat van Lobo schreef, was 
bedoeld voor de begrafenis in 1603 van Maria van Spanje, zus van Filips II en 

echtgenote van keizer Maximiliaan II. Dit motet maakt deel uit van een meesterwerken van de late 
Renaissance muziek: het Officium Defunctorum (1605). Het werk is zes-stemmig (SSATTB) en is een 
illustratie van de karakteristieken van Spaanse liturgische muziek van deze tijd. De betekenis van de tekst 
wordt sterk benadrukt conform de ideeën van de Contrareformatie.

Francisco Guerrero (1528-1599) was een Spaans componist en kapelmeester. 
Hij was de grootste vertegenwoordiger van de Andalusische school gedurende de 
tweede helft van de zestiende eeuw. Zijn carrière in de muziek begon als 
cantorcico; (kindzanger) in de kathedraal van Sevilla. Hij was een leerling van zijn 
broer Pedro, van Fernández Castilleja en van Cristóbal de Morales. Zijn 
beroepsleven speelde zich af rond de kathedralen van Jaén (1546), Sevilla (1548), 
Málaga (1554) en opnieuw in Sevilla in 1555. Guerrero kreeg grote bekendheid 
zowel binnen als buiten Spanje en veel van zijn werken werden gepubliceerd in 
Frankrijk, Italië en Vlaanderen. De Italiaanse muziektheoreticus Pietro Cerone 
vergeleek hem met de componist Orlando di Lasso, een indicatie van de hoge 
waardering voor Guerrero. Zijn missen en motetten zijn van vergelijkbare kwaliteit 

van die van Morales en Victoria. Maar zijn madrigalen en liederen demonstreren zijn superioriteit ten opzichte 
van alle zestiende-eeuwse componisten van het Iberisch schiereiland door zijn grote talent om de poëzie in de 
volkstaal op muziek te zetten.



3. Programma
Deel 1
Lobo Himno O quam suavis est, Domine (à6) 
Lobo Motete Quam pulchri sunt gressus tui (à6)   
Lobo Misa Credo romano (à4)

Chant Antiphona [mannen]

Victoria Motete Versa est in luctum (à6)
Guerrero Madrigal Baxome mi descuydo (à5)
Guerrero Madrigal Alma, mirad vuestro Dios (à5)
Lobo Motete Versa est in luctum (à6)

Deel 2
Guerrero Motete Beata dei genitrix (à 6)
Guerrero Madrigal Si el jardin del çielo nr.12 (à 5)
Guerrero Madrigal En tanto que de rosa (à 5)

Chant Antiphona [vrouwen]

Lobo Lamentación Lamentationes Ieremiae Prophetae (à6)

4. Capella Sancta Maria
Capella Sancta Maria is een professioneel vocaal ensemble dat is gespecialiseerd in polyfonie. Het treedt voor 
het eerst op in Utrecht tijdens het Oude Muziek Festival, in een workshop geleid door Paul van Nevel. Het in 
Amsterdam gevestigde ensemble kan een beroep doen op tussen de vijf en twaalf zangers In 2010 is in 
samenwerking met Royal Wind Music een CD opname gemaakt met muziek van Guerrero, Josquin en 
Morales. Capella Sancta Maria combineert serieus musicologisch onderzoek met een frisse en moderne 
benadering van oude muziek. www.capellasanctamaria.com  

Enrique López-Cortón, oprichter, dirigent en artistiek leider van 
Capella Sancta Maria, is geboren in La Coruña (Spanje) in 1969, 
waar hij zijn muzikale opleiding begon op 7-jarige leeftijd. Nadat hij 
zijn Bachelor of Music (Bmus - piano) had gehaald, ging hij naar 
Barcelona om te studeren bij Assumpta Coma en David Padrós. 
Daar verkreeg hij de Master of Music (Mmus – piano). In 
Barcelona begon hij ook met zanglessen en koordirectie bij 
Manuel Cabero en Mireia Barrera. In 1999 verleende de stad La 
Coruña hem een beurs waarmee hij een post-doctorale opleiding 
koordirectie kon volgen aan het Conservatorium van Amsterdam 
bij Jos Vermunt. Later studeerde hij Gregoriaans, middeleeuwse 

en vroege renaissance polyfonie bij Dr. Rebecca Stewart aan de Schola Cantorum Brabantiae (Tilburg). Hij 
vervolgde zijn zangstudie bij Claron McFadden, Xenia Meijer en Paula de Wit.  Als orkest-dirigent is Enrique 
voornamelijk autodidact, alhoewel hij ook masterclasses volgde bij Salvador Mas (Wenen, 2010) en Jorma 
Panula (Groningen, 2014) en Jurjen Hempel (Almere 2015). Hij heeft onder meer gedirigeerd werken zoals de 
Johannes Passion van Bach, de Mis in C van Beethoven, het requiem van Mozart en het Deutsches Requiem 
van Brahms.



Monica Monteiro, soprano, began her musical studies as a violin 
student in her birth town, Figueira da Foz (Portugal), graduating in 2005 
with Bachelor's degree in Ear Training and in 2010 in Singing by Escola 
Superior de Música de Lisboa. After several years combining her work 
both as a teacher and as a singer, Mónica Monteiro decided to focus on 
just one of her careers. She chose singing. She worked with several 
choirs and ensembles in the Netherlands, Belgium, Germany and 
Portugal: Nederlands Bachvereniging, Amsterdam Baroque Choir, 

Officium Vocal Ensemble, Ensemble Capella Patriarchal and many others. She was a founder member of the 
Internationales Vokalensemble Berlin (Germany) and of the Lisboa Cantat Chamber Choir (Portugal). She is a 
core member of the Nederlands Kamerkoor.

Victoria Cassano (Madrid, 1987) mezzo, began her musical studies playing both 
piano and violin in her hometown. In 2008 she graduated from the Universidad 
Complutense de Madrid, with a Bachelor degree in Music teaching. In 2009 she 
decided to move to The Netherlands to study Early Music Singing at the Royal 
Conservatory in the Hague, with Rita Dams, Jill Feldman, Michael Chance and 
Peter Kooij, specializing in the performance of Spanish sacred music of the 
17th Century, and from which she obtained her Masters degree in Early Music 
Singing in June 2015. She performs regularly with the Nederlandse Bach 
Vereniging, Bach Koor Holland, Laurens Collegium Rotterdam and the Capella 
Reial de Catalunya and with early music ensembles such as L'Arco Sonoro, Vox 
Luminis, Musica Temprana and Capella Sancta Maria. In June 2013 she took part 
in the Third Academy for young professionals of the CIMA foundation collaborating 
with the Capella Reial de Catalunya and Le Concert des Nations, conducted by 
Jordi Savall, and since 2014 she is part of the Young Bach Fellowship of the 

Nederlandse Bach Vereniging. Recent appearances include the role of Eduige in the opera Rodelinda by 
Haendel with Concerto Valiante and the role of Arethuze in La descente d'Orphee aux Enfers by Charpentier, 
with Vox Luminis and Opera2day.

In 1996 werd tenor Jan Van Elsacker laureaat van het 
internationale concours “Musica Antiqua Brugge” en was hij finalist 
bij de “Erna Spoorenberg-presentatie”. De grote internationale 
doorbraak van de dan nog maar 31-jarige Antwerpenaar wiens 
grote voorliefde uitgaat naar de vroeg Italiaanse barok. Het is, 
naast zijn Passie-vertolkingen, vooral in deze muziek dat Jan Van 
Elsacker een internationaal grote reputatie heeft opgebouwd 
waarmee hij uitgebreid naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje 
en Italië wordt gevraagd. In januari 2008 vertolkte hij in de 

Nationale Opera van Polen (Warschau) nog de titelrol in Monteverdi’s Orfeo in samenwerking met La Fenice 
en momenteel tourt hij met ”Le Poème Harmonique” en hun nieuwste programma “Venezia”. In 2005 
verscheen op CD (label “Zig Zag Territoires”) “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” met Jan als verteller 
(testo) ). Bij hetzelfde label heeft hij de evangelistenpartij vertolkt in de grootste werken van Heinrich Schuetz. 
Deze opnames werden uitvoerig geprezen en bekroond in de bekende Europese muziektijdschriften 
(Diapason d’or, ffff de Télérama, 10 de Répertoire, etc). Jan Van Elsacker werkt regelmatig samen met 
gereputeerde gezelschappen als Akâdemia, Le Poème Harmonique, l’Arpeggiata, Weser Renaissance, la 
Fenice, Ricercar Consort en andere. Met Jos van Immerseel, Claire Chevallier, Katia Schoemaker en Tom 
Beghin bracht hij reeds meerdere liederrecitals. In 2003 was Jan nog festivalster tijdens het festival van 
Brugge “Musica Antiqua”. 



The Potugusese tenor João Moreira began his musical studies at the age of 8 
at the Academia de Música Eborense, where he studied piano and oboe. In 
2000 he graduated in singing from the Escola Superior de Música de Lisboa 
under the guidance of Professor Sílvia Mateus. He also participated in several 
training courses and workshops, particularly in the Encontros do Espírito Santo 
(Évora), where he studied with Maria Cristina Kiehr; Curs de Música Antiga a 
Catalunya, where he worked with Jordi Savall, Pedro Memelsdroff (chamber 
music) and Gloria Banditelli (singing); and the International Symposium «Escola 
de Música da Sé de Évora», where he worked with Peter Phillips and Owen 
Rees.  With the Baroque ensemble La Nave Va, he was Ixion in the opera La 
Descente d’Orphée aux Enfers by Charpentier. He also performed the role of 
Tenor, Augustine (Pai do Zé Maria) in the opera Orquídea Branca, by Jorge 
Salgueiro.  João Moreira is a member of the Coro Gulbenkian since 2000, and 
since ince 2009 he sings with the Nederlands Kamerkoor.

William Knight (tenor) started his musical career as a chorister of St Paul’s 
Cathedral, London. He read Music at the University of York, where he was 
the Tenor Choral Scholar at York Minster. present William  is a core member 
of the Nederlands Kamerkoor and also sings with several choirs, including 
Collegium Vocale Gent, Capella Amsterdam, Netherlands Radio Choir, 
Egidius Kwartet, The Sixteen, the Geoffrey Mitchell Choir, the Gabrieli 
Consort, BBC Singers, Chapelle du Roi, the Brabant Ensemble, Capilla 
Cayrasco, and the Marian Consort. In the Opera scene William has sung with 
De Nationale Opera in Amsterdam in their production of Faust, the 
Glyndebourne chorus in their production of Hippolyte et Aricie, the Opera 
Holland Park chorus in productions of Le nozze di Figaro and La rondine,and 
the Grange Park Opera chorus in productions of Madama Butterfly and 
Idomeneo. As a soloist, William has sung the part of Zadok in Handel’s 
Solomon in York Minster for the University of York Choir alongside Robin 
Blaze, Jephte in Carissimi’s Historia di Jephte for the University of York Music 
Department Concert Series alongside Julia Gooding, Saul in Purcell’s Saul  
and the Witch of Endor for the Ars Nova Ensemble and Choir, the Evangelist 
in Wood’s St Mark Passion.

Marc Busnel se produisant comme basse au sein de nombreux 
ensembles de musique ancienne, son répertoire s'étend du 
médiéval au contemporain. Il enseigne la lecture sur fac-simile au 
CRR de Tours. Marc Busnel aborde le répertoire de la Renaissance 
avec l'ensemble Jacques Moderne (dir. J.-P. Ouvrardson) durant ses 
études de musicologie à l'université de Tours. Parallèlement, ses 
études de formation musicale et d'écriture et ses cours de chant 
lyrique avec Pali Marinov lui permettent d'accéder à de nombreux 
styles musicaux. Marc Busnel débute comme professionnel avec 

l'ensemble Clément Janequin. Il se produit actuellement notamment avec les ensembles Musica Nova, 
Huelgas Ensemble, Doulce mémoire, Ensemble Solistes XXI (Les Jeunes Solistes), Les Musiciens de Saint-
Julien.  Il a travaillé sous la direction de Paul  van Nevel, Domenique Visse (répertoires Médiéval & 
Renaissance), Hevert Niquet, M. Gester (répertoire Baroque) ; Bernard Têtu (périodes Classique & 
Romantique) ; M.-C. Vallin, R. Hayrabedian, P. Eotvös , S. Cambreling (musique Contemporaine). Sa 
spécialisation dans la période Renaissance le conduit à l'enseignement de la lecture sur fac-simile au CRR de 
Tours ainsi qu'à une collaboration avec le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours pour les 
projets: Corpus des Messes Anonymes du XVe siècle et Atelier Virtuel de Restitution Polyphonique du 
programme de recherche Ricercarr. 
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