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10 lipca 2020 (Piątek) godz. 20:15 

Wystąpią: 

Róża Lorenc - skrzypce 

Wiktor Brzuchacz – organy /Warszawa/ 

 

Program: 

A.Vivaldi (1678-1741) • Cantabile 

• Koncert na skrzypce i organy d-moll RV 

541 Allegro 

D. Zipoli (1668-1726) Canzona g-moll 

F. Couperin (1668-1733) Le coucou 

G.F.Haendel (1685-1759) 
 

Sonata g-moll op.1/6 HWV 364 

• Larghetto 

• Allegro 

C. Balbastre (1724-1799)  • Prelude et Fugue en re mineur 

• Canonnade 

A. Beach (1867-1944) La captive Op. 40 nr 1 

W. Młynarski (1870-1935) Kołysanka słowiańska op. 4 nr 2 

G. Faure (1845-1924) • Berceuse Op. 16 

• Après un rêve 

V. Herbert (1859-1924) Canzonetta 

G. Bélier (1863-1938) Toccata d-moll 
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WIKTOR BRZUCHACZ - od 6 roku życia gra na 

instrumentach klawiszowych. Uczył się 

improwizacji, harmonii i kompozycji u prof. 

Mariana Sawy. Uczestniczył w kursach 

mistrzowskich interpretacji i improwizacji w 

kraju i za granicą prowadzonych m.in. przez 

profesorów: José Enrique Ayarra Jarné 

(Hiszpania), Maija Lehtonen (Finlandia) oraz 

Pierra Pincemailla (Francja). 

W 2006 roku zdobył „Złoty Laur Młodego 

Organisty" na XXIX Międzynarodowym 

Festiwalu Organowym w Giżycku. Ukończył 

Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie 

organów pod kierunkiem prof. Bogusława 

Grabowskiego. W 2009 roku dostał się do 

Konserwatorium w Saint-Germain-en-Laye we Francji do klasy improwizacji prof. Pierra 

Pincemailla. 

Artysta nagrał kilka płyt CD z muzyką klasyczną m.in. „Z koncertu z okazji beatyfikacji Papieża 

Jana Pawła II" (2011 r.), „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki" (2017 r.) oraz „Kamedulskie 

Wigry" (2018 r.). 

Wiktor Brzuchacz w swoim dorobku artystycznym posiada występy na wielu prestiżowych 

Festiwalach Organowych w Polsce i za granicą. Koncertował we Francji, Holandii, w 

Niemczech a w 2016 roku został zaproszony na solowe tournée po Rosji. Po powrocie ze 

Studiów we Francji zorganizował kilkadziesiąt koncertów muzyki klasycznej. 

Był Dyrektorem Artystycznym koncertów w ramach koncertów „Spotkania z Muzyką w 

Pałacu w Chrzęsnem", „Spotkania z Muzyką u Franciszkanów" i koncertów 

okolicznościowych. Obecnie jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Kameralnej i 

Organowej "Kamedulskie Wigry". Od 2010 roku zorganizował ponad 50 koncertów muzyki 

klasycznej. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w 

2020 roku odbędzie tournée koncertowe po Włoszech, Niemczech, Holandii i Stanach 

Zjednoczonych. 

Artysta komponuje muzykę filmową, klasyczną oraz wybrane gatunki muzyki rozrywkowej. 

Należy do organizacji zajmujących się popularyzacją polskiej muzyki, animacją kultury i sztuki 

w kraju i za granicą. 
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RÓŻA LORENC jest absolwentką Akademii 

Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (2018 r.). 

Występowała solo i w zespołach na czołowych 

festiwalach w Polsce i za granicą m.in.: 

Warszawska Jesień, Wiosna Młodych 

Kameralistów, Festival Bled, Contemporary 

Music Festival ,,New Waves” oraz La Folle 

Journee. Artystka jest laureatką krajowych oraz 

międzynarodowych konkursów skrzypcowych i 

kameralnych. Wielokrotnie uczestniczyła w 

kursach mistrzowskich, z których najważniejsze 

to Summer Music Academy Hundisburg Castle 

(Niemcy), a także International Music Forum 

Trenta (Słowenia) pod patronatem Filharmonii 

Wiedeńskiej, który został zakończony koncertem 

najlepszych uczestników w Musikverein w 

Wiedniu. W latach 2014-2015 jako członek 

orkiestry dokonała nagrań płytowych dla wytwórni DUX (tytuły albumów: 

Bach/Haydn/Beethoven DUX 1236, Contepmorary Music from Gdańsk DUX 1257, Andrzej 

Panufnik Concertos DUX 1176). Wielokrotnie otrzymywała Stypendium Kulturalne Miasta 

Gdańska na realizację zagranicznych projektów artystycznych, a także za zasługi w 

aktywności na rzecz upowszechniania polskiej literatury muzycznej. 

 

 

EN 
DR WIKTOR BRZUCHACZ is a graduate of the Music Academy in Gdańsk (2010). He 

participated in many foreign courses of interpretation and improvisation led by eminent 

professors, among others: José Enrique Ayarra Jarné (Spain), Maija Lehtonen (Finland) and 

Pierre Pincemailla (France). In 2006 he won the "Young Laurel Golden Laurel" at the XXIX 

International Organ Festival in Giżycko. He was educated at the Conservatory in Saint-

Germain-en-Laye in France in the improvisation class of prof. Pierre Pincemaill’a. Wiktor 

Brzuchacz in his artistic achievements has performed at many prestigious Organ Festivals in 

Poland and abroad. He gave concerts in France, Netherlands, Germany and in 2016 he was 

invited to a solo tour in Russia. The artist has recorded several CDs with classical music, 

including "From the concert on the beatification of Pope John Paul II" (2011), "The most 

beautiful carols and pastorals" (2017) and "Camaldolese Wigry" (2018). In 2019, he obtained 

the title of doctor of art at the Music Academy in Poznań. He belongs to organizations 

dealing with the popularization of Polish music and animation of culture and art both at 

home and abroad. 
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RÓŻA LORENC began her violin studies at the age of 6. She is  a graduate of the Music 

Academy in Gdańsk (2018). She performed solo and in the ensambles at leading festivals in 

Poland and abroad, among others: Warsaw Autumn, Spring of Young Chamber Musicians, 

Festival Bled, Contemporary Music Festival ,,New Waves” and La Folle Journee. Róża Lorenc 

is the laureate of the national and international violin and chamber music competitions. 

Repeatedly participated in the international masterclasses, the most important of which are 

the Summer Music Academy Hundisburg Castle (Germany) as well as the International Music 

Forum Trenta (Slovenia) under the patronage of the Vienna Philharmonic, which ended with 

 a concert of the best participants in Musikverein in Vienna.  

In 2014-2015 as a member of the orchestra she made recordings for the DUX label (album 

titles: Bach/Haydn/Beethoven DUX 1236, Contemporary Music from Gdańsk DUX 1257, 

Andrzej Panufnik Concertos DUX 1176). In 2015, 2016 and 2018 she has received the Cultural 

Scholarship of the City of Gdańsk for the implementation of foreign artistic projects, as well 

as for merits in activity for the dissemination of Polish music literature.  

 


