Bywgraffiad
BRIGYN yw prosiect cerddorol y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd
Cymru.
Ers sefydlu Brigyn nol yn 2004, mae eu cerddoriaeth wedi cael ei chwarae yn gyson ar
donfeddi radio, a'r teledu yma yng Nghymru ac ym Mhrydain.
Mae eu swn yn gymysgedd o gerddoriaeth werin fodern, curiadau electronig, a
defnydd helaeth o samplau cerddorfaol. Mae rhai o ddylanwadau cerddorol y brodyr
yn amrywio o swn electronig Bjork, i swn gwerinol Simon & Garfunkel, i gyfansoddwyr
clasurol y 20 ganrif.
Mae'r cyfuniad unigryw hwn o ddylanwadau cerddorol wedi caniatau i Brigyn rannu
llwyfan gydag artistiaid yn amrywio o'r tenor byd-enwog Jose Carreras i The
Incredible String Band. Hyd yn hyn, maent wedi perfformio yng Ngwyl y Dyn Gwyrdd,
Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Gwyl y Cenhedloedd Bychain, Sesiwn Fawr
Dolgellau, ac hefyd mewn gwyliau poblogaidd Cymraeg fel Maes B a Gwyl y Faenol.
Yn dilyn llwyddiant yr albym gyntaf yn 2004, rhyddhaodd Brigyn eu hail albym
'Brigyn2' yn ystod hydref 2005. Dilynodd teithiau llwyddiannus i San Francisco ym mis
Tachwedd 2005, ac i Iwerddon yn Ebrill 2006.
Rhyddhawyd casgliad o ganeuon prin Brigyn ar 7" feinyl nifer cyfyngedig ac ar iTunes
yn ystod diwedd 2006, a rhyddhawyd albym gysyniadol unigryw ('Ailgylchu') ym mis
Awst 2007.
Yn ystod diwedd 2007, aeth Brigyn ar daith i 10 lleoliad o amgylch Cymru, gan
gynnwys ymddangosiad yng Ngwyl Swn. Yn ogystal, nhw oedd y grwp gyntaf erioed i
berfformio yn y lleoliad newydd, 'Milkwood Jam' yn Abertawe.
Rhyddhawyd eu trydydd albym llawn ('Brigyn 3') yn ystod Mai 2008, a cychwynodd y
daith o hyrwyddo'r albym efo sesiwn fyw arbennig yn 'The Hub', Llundain ar gyfer
rhaglen Tom Robinson ar BBC 6 Music.
Wedi taith hir drwy gweddill y flwyddyn, yn cynnwys y gwahoddiad i ddychwelyd i
chwarae o flaen miloedd yn Ngwyl y Dyn Gwyrdd, rhyddhawyd y sengl 'Haleliwia' ym
mis Tachwedd 2008, sef fersiwn Gymraeg arbennig o'r gân fyd-enwog (Hallelujah)
gan Leonard Cohen.

Dyfyniadau y Wasg
“Caneuon da, lleisiau gwych, a darnau offerynnol diddorol, aeddfed a chreadigol.”
Tudur Huws Jones (Yr Herald Gymraeg)
“Mae nhw actually'n swnio fel neb arall - yn ffresh, yn wreiddiol, a dare I say it - eitha sexy!”
Gareth Potter (C2 - BBC Radio Cymru)
“Mae’r alawon cefndir, y cyfalawon a’r gwau i gyd yn ddestlus ac yn llwyddo i reoli dy fwd di.”
Catrin Dafydd (Barn)
“Bois lyfli â chaneuon lyfli - tiwns ffres, gwreiddiol, a hygyrch, a lwyddodd, ar unwaith, i fy
nghyffroi i'n llwyr.”
Mair Angharad Tomos (Siarc Marw)
“Caneuon aeddfed, cyfrwys a chymleth, ond syml ar y glust, sy'n hudolus a phroffesiynol.”
Lynsey Anne (Y Selar)
“Dyma sain y lechen las ac Eryri ond wedi ei becynu ar gyfer farchnad ehangach.”
Rhys Mwyn (Daily Post) - ar ‘Brigyn3’
“The lyrics reveal an intellectual and emotional depth few Welsh artists can match, and Ynyr
sing them with poise and surety.”
Craig Owen Jones (Daily Post)
“Brigyn definitely catches the imagination, with a little more focus and song craft, the world
could be theirs! Muchos promise!”
Jeremy Chick (Subba-Cultcha)
“This is a band with great taste, and a fantastic singer in Ynyr Roberts.”
Tom Robinson (BBC 6 Music)

