
Isata Kanneh-Mason  
Mae Isata Kanneh-Mason yn dderbynnydd Gwobr 2021 Leonard Bernstein, gwobr 2020 Opus Klassik am yr 
artist ifanc gorau ac, yn aelod o’r teulu Kanneh-Mason, artist clasurol gorau 2021 yng Ngwobrau Global.   

Daeth clod y beirniaid a’r bobl i ran ei halbwm début ar Decca Classics, “Romance – the Piano Music of 
Clara Schumann”, ac aeth i Rif Un yn siartiau clasurol gwledydd Prydain pan gafodd ei ryddhau ym mis 
Gorffennaf 2019 a barodd i gylchgrawn Gramophone glodfori’r recordiad yn “one of the most charming and 
engaging debuts” ac i Classic FM foli Isata gyda’r geiriau “a player of considerable talent”. Dilynwyd hyn ym 
mis Gorffennaf 2021 gan “Summertime”, taith drwy repertoire piano amrywiol America’r ugeinfed ganrif yn 
cynnwys Sonata Piano Samuel Barber a recordiad première byd Impromptu in B minor Samuel Coleridge-
Taylor.  
 
Ers astudio gyda Hamish Milne a Carole Presland yn Royal Academy of Music Llundain, graddio yn 2020 â 
Gradd Meistr yn y Celfyddydau Perfformio a Diploma’r Royal Academy of Music (a ddyfarnir am 
berfformiad olaf ôl-raddedig eithriadol), cychwynnodd Isata ar yrfa gyngerdd lwyddiannus a mwyfwy prysur 
yn artist solo, gydag ymddangosiadau concerto, datganiadau solo a chyngherddau siambr drwy hyd a lled 
gwledydd Prydain a thramor. Yn ystod cyfnod clo Covid-19 gwledydd Prydain yng ngwanwyn 2020, 
perfformiodd Isata ffrwd fyw o gartref ei theulu yn Nottingham o symudiad cyntaf trydydd concerto piano 
Beethoven, a’i brodyr a’i chwiorydd yn cyfeilio, a wyliwyd dros filiwn o weithiau. Yn ddiweddar rhoes ei 
datganiad début solo yn Wigmore Hall, oedd yn cynnwys repertoire gan gyfansoddwyr benywaidd ar gyfer 
Diwrnod Rhyngwladol y Merched, ac ymddangos mewn perfformiadau ffrwd gyda cherddorfeydd megis yr 
Hallé a Cherddorfa Symffoni’r BBC yn yr Alban. Yn nhymor 21/22, bydd Isata yn dal i fod yn Artist Ifanc 
Preswyl gyda’r Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.  
 

Ymhlith uchelfannau’r tymor nesaf mae’r Los Angeles Philharmonic yn yr Hollywood Bowl, y Royal 
Philharmonic yng Ngŵyl Caeredin, Gŵyl Rheingau, Gŵyl Musik Schleswig-Holstein, Gŵyl Klavier 
Ruhr, Cerddorfa Paris Mozart yn y Philharmonie de Paris, Concertgebouw Amsterdam, ac 
Auditorium National de Lyon, Tonhalle Orchester Zürich, cerddorfeydd symffoni Dallas, Baltimore, 
San Antonio, Gothenburg, a thaith ddatganiad solo yng Ngogledd America.  
 
Yn ystod tymor 21/22, bydd Isata yn un o Sêr ar Eu Cynnydd Sefydliad Neuaddau Cyngerdd Ewrop, a bydd 
yn perfformio rhaglenni datganiad yn rhai o oedfannau cyngerdd mwyaf eu bri’r cyfandir. Yn rhan o’i 
thymor Sêr ar Eu Cynnydd Sefydliad Neuaddau Cyngerdd Ewrop, bydd hefyd yn ymgymryd â 
gweithgareddau addysgol ac allgyrch ac yn cydweithredu â’r cyfansoddwr Jamaicaidd-Brydeinig Eleanor 
Alberga ar ddarn newydd ei gomisiynu. Mae Isata hefyd yn dal i berfformio gyda’i brodyr a’i chwiorydd, yn 
cynnwys datganiadau deuawd rheolaidd gyda’i brawd, y soddgrythor Sheku Kanneh-Mason. Ymhlith 
uchelfannau diweddar bu ymddangos yn y Théâtre des Champs Elysées, Paris, Teatro della Pergola, Firenze, 
L’Auditori, Barcelona, yr Auditorio Nacional, Madrid, a Carnegie Hall, Efrog Newydd.  
 
Perfformiodd  Isata sawl gwaith ar y teledu a’r radio yn cynnwys rhaglen ddogfen BBC Un “Imagine… This 
House is Full of Music”, pwt i CBS Sunday Morning, a’r sioe deledu yn Sbaen, La Resistencia. Gwnaeth Isata 
ei début yn gyflwynydd teledu yn sylwebydd BBC Proms 2019.  
 
Cwblhaodd ei gradd gyntaf yn yr Academy yn sgolor Elton John, a pherfformio gyda Syr Elton yn 2013 yn 
Los Angeles. Mae Isata hefyd yn ddiolchgar am gefnogaeth y Nottingham Soroptimist Trust, Mr a Mrs John 
Bryden, Frank White, ac Awards for Young Musicians. Ar hyn o bryd mae’n dal at ei hastudiaethau’n breifat 
gydag Alasdair Beatson.  
 

www.isatakannehmason.com  
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