
 

 Bywgraffiadau  

Craig Ogden, gitâr  
Chwedl BBC Music Magazine mae’r brodor o Awstralia, y gitarydd Craig Ogden, yn olynydd teilwng 
Julian Bream, ac yn wir mae’n un o artistiaid mwyaf gwefreiddiol ei genhedlaeth. Dechreuodd astudio’r 
gitâr pan oedd yn saith oed ac offerynnau taro pan oedd yn dair ar ddeg. Yn 2004, daeth yr offerynnwr 
ieuaf i gael Gwobr Cymrodoriaeth gan y Royal Northern College of Music ym Manceinion. Mae ymhlith 
gitaryddion gwledydd Prydain a recordir fwyaf a daeth clod yn eang i ran ei recordiadau i Virgin/EMI, 
Chandos, Nimbus, Hyperion, Sony a Classic FM.  
Perfformiodd Craig Ogden concerti gyda llawer o gerddorfeydd blaenllaw’r byd gan gynnwys yr Hallé, 
BBC Concert Orchestra, Orquesta Sinfónica de Navarra, Cerddorfa Gyngerdd RTÉ, London Philharmonic 
Orchestra, Cerddorfa Wlster, Cerddorfa Symffoni Sbaen, Cerddorfa Opera North, Royal Northern 
Sinfonia a’r Royal Liverpool Philharmonic. Yn 2015, gofynnwyd i Craig gamu i’r bwlch ar fyr rybudd i 
gymryd lle Miloš Karadaglić oedd yn wael a pherfformiodd gyfres o gyngherddau ar daith gyda’r Royal 
Northern Sinfonia mewn pennaf neuaddau cyngerdd yng ngwledydd Prydain ac wedyn yn 2016 gyda’r 
Royal Northern Sinfonia a’r English Chamber Orchestra, a’r ddwy daith yn fawr eu clod gan y beirniaid. 
Yn 2019, cyflwynodd Craig ei raglen ei hun, “The Celebration of the Guitar” gyda Manchester Camerata 
oedd yn rhoi stondin i’r gitâr mewn amryfal arddulliau.  
Sgrifennodd nifer o gyfansoddwyr weithiau iddo ac yn 2017 rhoes Craig première byd concerto gitâr 
Andy Scott gyda’r Northern Chamber Orchestra ac wedyn ei première yn Awstralia, yn Perth. Rhoes 
première byd ‘Il Filo’, concerto dwbl i’r gitâr a’r acordion, gan David Gordon gyda Miloš Milivojević yn 
haf 2019 a bydd yn rhoi première byd concerto a sgrifennwyd iddo gan David Knotts gyda’r BBC 
Concert Orchestra ym mis Mawrth 2022 yn y Queen Elizabeth Hall, a recordir gan BBC Radio 3.  
Mae Craig yn ymddangos yn rheolaidd, yn unawdydd ac yn gerddor siambr, mewn oedfannau o fri, yn 
cydweithredu â llawer o bennaf artistiaid ac ensembles gwledydd Prydain megis y Nash Ensemble, 
Carducci Quartet a’r London Tango Quintet, y mae’n aelod rheolaidd ohono.  Perfformiodd yng 
nghyfres cyngherddau Michael Tippett yn y Wigmore Hall a rhoi sawl cyngerdd yng Ngŵyl 
Cerddoriaeth Siambr Awstralia. Mae Craig yn recordio i ffilmiau’n aml a chyflwynodd raglenni i BBC 
Radio 3, BBC Gogledd Iwerddon ac ABC Classic FM (Awstralia). Mae Craig Ogden yn Gyfarwyddwr y 
Gitâr yn y Royal Northern College of Music, yn Gymrawd Cynorthwyol ym Mhrifysgol Gorllewin 
Awstralia, yn Artist Cyswllt ac yn Guradur Craig Ogden’s Guitar Weekend yn y Bridgewater Hall ym 
Manceinion ac yn Gerddor Gwadd yng Ngholeg Oriel, Prifysgol Rhydychen. Mae Craig Ogden yn canu 
gitâr gan Greg Smallman o’r flwyddyn 2011 ac iddo dannau wnaed gan D’Addario.  
www.craigogden.com  

David Juritz, ffidil  
Yn Nhref y Penrhyn, De Affrica y ganed David Juritz, a ddechreuodd ganu’r ffidil pan oedd yn bump 
oed. Dyfarnwyd iddo Ysgoloriaeth yr Associated Board i’r Royal College of Music lle’r enillodd wobr 
bennaf y Coleg, Medal Aur Tagore.  



Pan adawodd RCM, ymunodd ag English Chamber Orchestra cyn cael ei benodi’n flaenwr y London 
Mozart Players, swydd a ddaliodd tan 2010. Ymddangosodd droeon lawer yn unawdydd ac yn 
gyfarwyddwr gyda’r LMP, gan gynnwys ei début yng Nghyngherddau Promenâd 2006 y BBC.  
Ym mis Hydref 2019, fe’i gwahoddwyd i gyfarwyddo’r English Chamber Orchestra yn ei début yn yr 
Elbphilharmonie yn Hamburg. Ymhlith perfformiadau eraill bu ymddangos yn unawdydd ac yn 
gyfarwyddwr yn y Tonhalle yn Zurich, perfformiadau concerti ffidil Beethoven a Brahms yn Tokyo, 
concerto Tchaikovsky gyda’r London Concert Orchestra yn y Barbican, unawadau gyda cherddorfeydd 
English Chamber a City of Birmingham, a première byd Tales from South America, concerto tango a 
sgrifennwyd iddo gan Cecilia McDowall.  
Yn 2018, ynghyd â’i bartner deuawd rheolaidd, y pianydd Sarah Beth Briggs, a’r 
arweinydd/soddgrythor Ken Woods, ffurfiodd y Briggs Trio. Ar ddwy lan yr Iwerydd canmolwyd i’r 
cymylau eu recordiad début o drios piano gan Hans Gal a Dmitri Shostakovich (i label Avie). Ymhlith ei 
recordiadau eraill lawer mae Four Seasons Vivaldi, a ailryddhawyd gan Nimbus Alliance yn 2012, ac a 
groesawyd gan y beirniaid yn un o’r dehongliadau gorau o’r gwaith hwnnw a recordiwyd gymaint. Mae 
David hefyd wedi recordio Sonatas and Partitas for Violin Solo Bach a rhyddhawyd ei drawsgrifiad o 
Amrywiadau Goldberg Bach i’r ffidil, y gitâr a’r soddgrwth gan Nimbus ym mis Ebrill 2021.  
Yn 2005, ysgwyddodd David rôl Cyfarwyddwr Gŵyl Burton Bradstock yn Dorset, lle mae’n cyflwyno 
rhaglenni dihafal i dai dan eu sang ac wedi meithrin cymuned gerddorol go iawn. Yn ystod pum mis 
sabothol yn 2007, aeth David o gwmpas y byd yn clera. Ar y daith drigain mil o filltiroedd drwy hanner 
cant o ddinasoedd mewn pedair gwlad ar hugain ar chwe chyfandir, talodd am y daith gyfan â’i enillion 
clera drwy chwarae Bach ym mhen stryd.  
Ffurfiodd yr elusen Musequality a defnyddio’r daith i godi arian ar gyfer prosiectau addysg 
cerddoriaeth i blant dan anfantais mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae’n ymroddedig i’r carn i symbylu 
cerddorion ifainc yn y byd sy’n datblygu, yn cynnwys gweithio yng Nghwrdistan gyda cherddorion 
ifainc o Gerddorfa  Genedlaethol Ieuenctid Irac a myfyrwyr yn Xiquitsi yn Maputo, Mozambique.  
Mae galw mawr am David yn artist cerddoriaeth siambr ac mae’n perfformio’n rheolaidd gyda’r 
London Tango Quintet, London Tango Trio, Craig Ogden (gitâr), Miloš Milivojević (acordion), Sarah 
Beth Briggs (piano) a’r Soloists of London. Mae hefyd yn drefnwr toreithiog, wedi trefnu llawer o 
weithiau swmpus i amrywiaeth eang o gyfuniadau offerynnol, yn cynnwys cerddoriaeth gan Couperin a 
Debussy i’r London Tango Trio ac, yn fwyaf diweddar, Amrywiadau Goldberg Bach i’r gitâr, y ffidil a’r 
soddgrwth y mae’n eu perfformio gyda Craig Ogden a Tim Hugh. Gwahoddir David yn rheolaidd i 
berfformio ar draciau sain ffilmiau a’r teledu gan gynnwys blaenwr y gerddorfa yn Long Walk to 
Freedom, The Theory of Everything a Last King of Scotland. Ymhlith cipolygon arno ar sgrîn bu’r gyfres 
ddrama arobryn Downton Abbey, Youth yn serennu Michael Caine, ac Ammonite. Mae David yn canu 
ffidil wnaed gan J.B. Guadagnini yn Piacenza ym 1748.  
www.davidjuritz.com  



Tim Hugh, soddgrwth  
Ar ôl ennill dwy fedal, gan gynnwys Gwobr Bach, yng Nghystadleuaeth Tchaikovsky ym Mosgo, 
ymddangosodd Tim gyda llawer o gerddorfeydd blaenllaw Ewrop a gweithio gydag arweinwyr yn 
cynnwys Boulez, Gergiev, Haitink, Rostropovich, Menuhin, Pappano, Previn, Syr Georg Solti, Syr Colin 
Davis a Syr Andrew Davis. Teithiodd yn eang ac ymddangos hefyd yng Ngŵyl Aldeburgh ac yn y BBC 
Proms yn Llundain. Ar ôl blwyddyn yn Yale, yn astudio’r soddgrwth gydag Aldo Parisot, cafodd ei MA 
yng Nghaergrawnt yn astudio Meddygaeth ac Anthropoleg. Drwy gydol y cyfnod yma daliodd i 
astudio’r soddgrwth gyda William Pleeth a Jacqueline du Pré.  
Yn 1995 fe’i penodwyd yn Brif Soddgrythor London Symphony Orchestra (LSO), ac ymddangosodd gyda 
hi ar unwaith yn unawdydd gyda Pierre Boulez, yn cymryd lle Rostropovich.  
Ymhlith recordiadau Tim Hugh mae concerti gan Bliss, Boccherini, C. P. E. Bach, Britten, Finzi, 

Hofmann, Holst a Walton, yr olaf ar restr fer Gwobr Gramophone. Ymhlith recordiadau eraill mae 

Cyfresi Bach, Cyfresi Britten, Sonatâu Beethoven, Svyati Tavener, a Concerto Dwbl Brahms gyda Haitink 

a’r LSO. Gyda’r Maestro Valery Gergiev, rhoes première gwledydd Prydain Concerto Soddgrwth 

Tishchenko gyda’r LSO yn y Barbican, a mynd yn ei flaen i roi ei première iddo yn y Berlin Philharmonie 

a Gŵyl Rotterdam. Fe’i penodwyd yn Brif Soddgrythor Cerddorfa’r Royal Opera House yn 2018, fodd 

bynnag gadawodd yn ddiweddar i ganolbwyntio ar gerddoriaeth siambr. Mae Tim yn canu soddgrwth a 

wnaed yn Rhufain, hwyrach gan David Tecchler, ym 1714.  


