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Hybu eisteddfodau, cynnal cymunedau

Dyma boster o Eisteddfod anhygoel
a gynhaliwyd ar faes y gad yn
Ffrainc ym mis Gorffennaf 1917. 

Anfonwyd y llun a’r hanes atom gan
Hywel Roberts, o Gaernarfon. ’Roedd
brawd ei daid, Thomas Williams o
Benmachno, yn deiliwr ym Mae Colwyn
ac ymunodd gyda’r Liverpool Scottish
Battalion yn Nhachwedd 1915, yr union
fataliwn a drefnodd yr Eisteddfod. Mae’r
ffaith bod y ‘Scottish Battalion’ yn cynnal
eisteddfod yn profi dylanwad y Cymry yn
Lerpwl yn y cyfnod. Disgrifiwyd yr
adloniant yma yn y llyfr swyddogol y
Bataliwn fel ‘it was without doubt the
most successful (entertainment) the
Battalion ever had.’

Roedd yr adroddiad yn dweud fod
cynulleidfa anhygoel o niferus yn yr awyr
agored. Yn ogystal â’r milwyr roedd
trigolion y pentrefi cyfagos wedi llifo yno.
Roeddynt wedi mwynhau’r gystadleuaeth
gwisgo fel merched yn fawr am fod y
milwyr wedi benthyg dillad gan ferched
lleol a chafwyd llawer o hwyl. Bu cystadlu
brwd ar y limerig gan fod hyn yn rhoddi
rhwydd hynt iddynt farnu’r swyddogion
heb berygl o gael eu cosbi!

Bu’r eisteddfod yma yn gyfle i Tom
(Thomas Williams) a’i gyd-filwyr
fwynhau eu hunain. 

Yn fuan wedyn, ddiwedd Gorffennaf,
dechreuodd Brwydr Passchendaele a bu
brwydrau ffyrnig drwy weddill yr haf a’r
hydref.  Ar 30 Tachwedd cafodd Tom ei
saethu a’i gymryd yn garcharor a bu
mewn carchardai rhyfel weddill y rhyfel.

EISTEDDFOD RYFEDDOL!

Mae’r poster a’r hanes i gyd ar gael
mewn llyfr gan Hywel Roberts, Uncle
Tom at War – from Penmachno to
Prison Camp (Gwasg Carreg
Gwalch). 
Rhoddodd  Hywel sgwrs ar yr hanes,
ym Mhabell y Cymdeithasau yn
Steddfod Llanelli, 2014.



Hoffech chi dderbyn copi o
’Steddfota drwy’r post?
Cysylltwch â Shân neu Mei
neu ewch i’n gwefan.
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Os hoffech chi ddefnyddio
gwasanaeth ein Swyddogion
Datblygu mae croeso i chi
gysylltu â nhw yn y
cyfeiriadau isod:
Swyddog Datblygu y De
Shân Crofft
shân@steddfota.org
02920 213596
07770 870605
Swyddog Datblygu’r Gogledd
Meirion MacIntyre Huws
mei@steddfota.org
01286 660 364
07887 654 251

mynnu gair

Cofiwch, am ba bynnag
reswm, bod modd i chi
gysylltu â ni ar Facebook:

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Ffrindiau ’steddfodol

Raffl Fawr y
Gymdeithas

Cyfle
gwych
i godi
arian

Cofiwch am Raffl y Gymdeithas.
Am bob tocyn a werthir, ar ôl y 15
cyntaf, caiff eich eisteddfod gadw’r
arian! Dull hawdd o godi arian – ar
blât! £1 yw tocynnau. 
Cysylltwch â Mei neu Shân.

CYFARFOD SIROL YNYS MÔN

Dyma lun o swyddogion eisteddfodau Môn a ddaeth i gyfarfod
â Mei Mac, un o Swyddogion Datblygu’r Gymdeithas yn
Nhafarn y Rhos, Rhostrehwfa, Môn yn ddiweddar. Cafodd y
cynrychiolwyr o eisteddfodau’r ynys gyflwyniad cynhwysfawr i’r
hyn sydd gan y Gymdeithas i’w gynnig i eisteddfodau lleol. Yn
ogystal â phaned o de a bisgedi, ar derfyn y cyfarfod, cafodd
pawb becyn o ddeunydd defnyddiol i fynd adref â nhw.

Cofiwch bod y cymorth y gall y Gymdeithas ei roi i
eisteddfodau yn newid o fis i fis felly os cynhelir cyfarfod tebyg
yn eich ardal chi, cofiwch alw draw.

LOGO NEWYDD
UWCHMYNYDD

Yn dilyn cais gan Eisteddfod
Uwchmynydd, Llñn, am logo
newydd mae’r uchod i’w weld
ar flaen eu rhaglen eleni.
Manteisiodd yr eisteddfod ar
wasanaeth dylunio mae’r
Gymdeithas yn ei gynnig i
aelodau. Roedd swyddogion yr
eisteddfod wedi eu plesio’n
arw gan ddweud ei fod wedi
gweddnewid y ffordd mae’r
eisteddfod yn ymddangos i’r
byd, “llawer mwy
proffesiynol”. Cysylltwch â
Mei ar: mei@steddfota.org
neu 01286 660364
os ydych chi eisiau cael
dylunio logo, eich rhaglen,
baneri, posteri ac yn y blaen –
yn rhad ac am ddim!

galw am luniau
Diflas iawn fyddai’r newyddlen hon, yn ogystal â’n
gwefan, heb luniau da. Cofiwch anfon unrhyw luniau
sydd gennych o fyd yr eisteddfodau at Mei neu Shân.
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Drwy gymorth y Gymdeithas bu Margaret Daniel yn cynnal
gweithdy gyda Chôr Dysgwyr Ceredigion yn ddiweddar. Bu Margaret
gyda’r côr ar ddau achlysur a bu’r ymateb yn wych. Yn ôl Elin Mair,
trefnydd y côr: ‘Aethon ni, fel côr, i’r Eisteddfod Dysgwyr ym
Machynlleth ac ennill (mas o ddau!). Roedd cystadlu brwd iawn yno
rhwng 6 a 10 o’r gloch. Yn bendant mae’n rhoi hwb i ddysgwyr
barhau. Byddwn ni’n cwrdd eto wythnos nesaf ac yna’n cael hoe tan
fis Mai”.

Aelodau’r côr dan arweiniad Margaret Daniel.

Hwyrach nad yw pawb yn
eu harddegau wedi sylwi,
ond mae un bachgen o’r
gogledd orllewin yn gwybod
bod arian mawr i’w gael yn
ein eisteddfodau lleol. 
Gyda’r nos mewn un
eisteddfod yn unig fe
enillodd Owain John o
Llansannan dros £60! Roedd
hynny’n golygu ei fod, ar y
pryd, yn ennill mwy o arian
yr awr na’r beirniaid!

Côr Dysgwyr CeredigionDiwedd y Gân!

pen-blwydd 70
Eisteddfod Maenclochog yn dathlu
Sefydlwyd Eisteddfod Maenclochog ym mis Mai
1945. Dyma'r adeg yr oedd mynd mawr ar
eisteddfodau cefn gwlad. Eisteddfod o dan nawdd
eglwysi Annibynnol y Tabernacl a Llandeilo oedd
hi, ac erbyn hyn, y mae wedi ei chynnal yn ddi-
fwlch am 70 o flynyddoedd.
Yn y blynyddoedd cynnar roedd y cystadleuwyr,

(oedolion yn bennaf) yn tyrru o gylch eang iawn,
a'r cystadlu yn para tan wedi hanner nos. Yn wir,
rwy'n cofio modryb imi yn dweud unwaith iddi
gyrraedd adre o'r eisteddfod pan oedd y wawr y
dechrau torri, a'i gãr, pobydd y pentre, newydd
godi o'i wely, i ddechrau ei ddiwrnod gwaith!  Yn y
blynyddoedd diweddar, a'r brwdfrydedd wedi
lleihau, plant a phobol ifanc sy'n hawlio'r llwyfan
gan amlaf erbyn hyn.
Mae yna gystadlu trwm yn yr Adran Lenyddol a

chystadleuaeth y Gadair, sy'n gofyn am gerdd heb
fod dros 100 o linellau, yn denu nifer sylweddol o
gystadleuwyr. Tlws Coffa'r Prifardd E. Llwyd
Williams (oedd yn un o blant y gymdogaeth) yw
prif wobr yr Adran Ryddiaith. Mae'n iawn i
ddweud hefyd fod Tlws yr Ifanc am ddarn o

lenyddiaeth mewn
unrhyw gyfrwng yn
denu hufen ysgolion
uwchradd y cylch.
Cystadleuaeth o bwys
yw cyfansoddi tôn ar
gyfer emyn buddugol y
flwyddyn cynt i'w
ddefnyddio mewn oedfa
o fawl neu Gymanfa
Gyfoes y capeli. Mae'n
ffaith arwyddocaol fod
mwy nag un o brifeirdd
y Genedlaethol wedi
eistedd rhwng
breichiau'r Gadair, dau o enillwyr Tlws yr Ifanc
wedi cipio Coron a Chadair Prifwyl yr Urdd, ac
enillydd ‘How Do You Solve a Problem Like
Maria’ wedi mentro i'r llwyfan am y tro cyntaf yn
Eisteddfod Maenclochog.  
Un o nodweddion unigryw'r Eisteddfod yw'r

arfer o gyflwyno Tlws Anrhydedd i unigolion lleol
i gydnabod gwasanaeth clodwiw i ddiwylliant yr
ardal. Yn oes y dechnoleg ddiweddar mae'n rhaid
dweud fod cyfleusterau'r wefan bellach yn llwyddo
i fachu cystadleuwyr llenyddol o bob cwr o
Gymru, a hyd yn oed o wlad Groeg!
Eirwyn George

Clawr rhaglen 1994
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Hedd Bleddyn, enillydd y Gadair yn
Eisteddfod Llanegryn lle'r enillodd ei dad,
Idris ap Harri, ei gadair gyntaf yn 1921.

Rhys Jones yn cystadlu ar Sgen ti
Dalent yn Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Cyflwyno Tlws Dail Dysynni i Ellyw
Williams, Llanfihangel y Pennant yn
Eisteddfod Llanegryn

Sara Jones, Brechfa a’r tlysau a
enillodd yn Eisteddfod Abergorlech.

Dyma gasgliad o gystadleuwyr a
buddugwyr yn rhai o’r eisteddfodau
lleol yn ystod y misoedd diowethaf. 

Ged Roper, enillydd y Gadair yn Eisteddfod y
Dysgwyr, Gogledd Ddwyrain Cymru.

Emily Boyman, Coleg Meirion Dwyfor, enillydd cadair yr ifanc, Karen Owen, y beirniad
llenyddiaeth, a Carys Briddon o Tre'r Ddôl, Ceredigion, enillydd y Gadair agored yn
Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni.

Andy a Sioned Evans, Dolgellau enillwyr y ddeuawd yn

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

o fyd yr eisteddfodau

Llongyfarchiadau!

Cofiwch
bod
croeso i
chi anfon
eich
lluniau
atom!
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Janet Bowman - enillydd y Gadair yn Eisteddfod y Dysgwyr, De Orllewin Cymru.

Côr DAW, Wrecsam yn ei morio hi yn Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru.

Llongyfarchiadau mawr i Cen
Llwyd ar ennill y Gadair yn
Eisteddfod Cenarth eleni. Yr
hyn a wnaeth yr achlysur yn
fwy arbennig oedd bod ei ferch,
Gwenllian Llwyd, wedi dod yn
fuddugol mewn sawl
cystadleuaeth yn yr un
eisteddfod gan gynnwys ennill
Tarian Her er cof am Howell
Jones. Llongyfarchiadau mawr!

EISTEDDFOD
CEN-ARTH!

Arwel Evans Ffynnongroes enillydd
Canu Emyn dros 25 a Her Unawd Agored
yn Eisteddfod Brynberian.

Bardd y Gadair yn Eisteddfod Crymych,

Hannah Roberts o Gaerdydd

Llongyfarchiadau!

Cynhaliwyd Eisteddfod
Dysgwyr De Orllewin Cymru
yn Neuadd Crosshands nos
Wener y 13eg o Fawrth.
Agorwyd y noson gan Lowri
Gwenllian, a than arweiniad
Elen Davies cafywd noson
lwyddiannus iawn gyda
chystadlu brwd a’r neuadd yn
llawn. Yn ogystal â'r cystadlu ar
y noson, cyhoeddwyd enillwyr y
gwaith cartref niferus gan
gynnwys coginio, ffotograffiaeth
a amrywaieth
o waith crefft.

Deborah
Phillips,
enillydd 

Sgen ti Dalent
- 

EISTEDDFOD
DYSGWYR Y DE

Gan fod yr Eisteddfod
Gendlaethol yn ymweld â
Phowys eleni, ni fydd
Eisteddfod Cadair a Thalaith
Powys yn cael ei chynnal.
Fe fydd wrth gwrs yn
dychwelyd yn 2016 a bydd
manylion yr eisteddfod honno
ar wefan y Gymdeithas ac yn
Steddfota maes o law.

GOHIRIO
EISTEDDFOD
pOWYS 2015
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Eisteddfod yn Atgyfodi!
Braint gan y Gymdeithas yw cael cyhoeddi y bydd eisteddfod leol
yn codi ei phen am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer ym mis
Mai eleni, Eisteddfod Myddfai.
Sefydlwyd yr Eisteddfod Fach, fel y'i gelwid yn lleol, pan oedd
ysgol gynradd yn y pentref. Y bwriad oedd rhoi cyfle i blant y fro i
gael profiad o sefyll ar lwyfan i berfformio o flaen cynulleidfa.
Roedd athrawon Ysgol Myddfai yn hyrwyddo'r eisteddfod ac yn
paratoi'r plant yn drwyadl o flwyddyn i flwyddyn. Gwelwyd cryn
dipyn o newid o ran cefndir y plant, wrth i deuluoedd di-Gymreig
ymgartrefi yn yr ardal. Serch hynny, trwy anogaeth yr athrawon a
swyddogion yr Eisteddfod, llwyddwyd i ddenu'r rhieni hynny i
gefnogi'r fenter. 
Ar ôl i gystadleuthau'r plant ddirwyn i ben, byddai'r teuluoedd yn
mynd adref a byddai'r cystadleuthau ar gyfer oedolion yn cychwyn.
Roedd y cystadleuwyr hynny yn awyddus i gymeryd rhan er mai
Anrhydedd yr Eisteddfod, yn unig, fyddai eu gwobr! Cynhelid yr
Eisteddfod Fach yn yr hen neuadd a fu'n gymaint rhan o fywyd
cymdeithasol y fro. Caewyd Ysgol Gynradd Myddfai ar droad y
ganrif a bu'n rhaid rhoi'r gorau i’r Eisteddfod Fach.
Erbyn heddiw, ar dir y neuadd wreiddiol, mae neuadd newydd
hardd,ac ynddi gaffi hyfryd a fydd ar agor yn ystod yr Eisteddfod
ar ei newydd wedd. Aelodau o Gapel Seion, Myddfai sy'n gyfrifol
am atgyfodi'r Eisteddfod, ac maent yn ddiolchgar iawn am
gefnogaeth a chyngor cyfeillion o’r ardal ac am haelioni a
chymorth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

CADAIR MARIANGLAS
YN DOD ADREF
Ar wefan Facebook
ddechrau’r flwyddyn roedd
rhywun yn gwerthu cadair
fawr hardd. O edrych yn
agosach gwelwyd mai Cadair
Eisteddfod Marianglas, 1929
oedd hi. Rhag iddi ddiflannu
am byth efallai, prynodd
aelod o bwyllgor presennol
Eisteddfod Marianglas y
gadair yn syth bin! Y bwriad
oedd ei gwerthu ’mlaen i’r
Eisteddfod ond gan ei bod yn
edrych mor dda yn ei stafell
fyw fe newidiodd ei meddwl!
Ond mae'r steddfod am gael
ei benthyg ar gyfer y Cadeirio
yn flynyddo. Mae aelod arall
o'r pwyllgor (sy'n digwydd bod
yn saer) am ei pholisio a'i
thwtio. 

CORON GOLL
Y llynedd sylwodd Dr
Melinda Price, un o staff
Byddin Prydain yn yr Almaen,
ar Goron Eisteddfod
Genedlaethol Blaenau
Ffestiniog 1898 ar werth ar
Ebay. Yn syth bin fe brynodd
y goron am £250. Ond am
bod Mrs Price eisiau i bobl
leol weld y trysor pwysig hwn
o hanes y dref bu mewn
trafodaethau gyda Chyngor
Tref Blaenau Ffestiniog ac
mae’r goron bellach yn ôl yno.
Oes gennych chi hanes crair
eisteddodol ar werth yn
rhywle? Rhowch wybod! 

Cynllun cysgodi Beirniaid - galw am enwau
Bu’r cynllun Cysgodi Beirniaid y llynedd yn llwyddiant mawr. Bu’n
gyfle gwych i gyw-feirniaid gysgodi beirniaid mwy profiadol yn yr
Eisteddfod Gendlaethol. Oes gennych chi ddiddordeb dysgu mwy
am feirniadu ac eisiau bod wrth ysgwydd beirniad o fri? Cysylltwch.

Cyfeilio am ddeugain mlynedd
Fis Chwefror, yn eisteddfod Chwilog rhoddodd Alan Roberts, Morfa
Bychan y gorau i gyfeilio ar ôl gwasanaethu mewn gwahanol eisteddfodau
am 40 mlynedd, tros 20 mlynedd Chwilog yn unig. 
I nodi’r achlysur lluniodd y Prifardd Hilma Lloyd Edwards englynion iddo:

Alan Roberts
Bendigeidfran y piano – i rai mawr

a mân bu’n cyfeilio,
rhoi o’i ddawn a’i angerdd o
yn hynaws a diflino.

Gydol y llu degawdau – ei ddwylo
fu’n neidio dros nodau,

a’i gamp fel dewin yn gwau
ei hud drwy’r holl unawdau.

Diolch, Alan, am eich gwaith diflino dros y degawdau.
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Dysgu mwy na’r disgwyl

Roedd yr amser efo Aled yn ddefnyddiol iawn. Dwi ddim y math o berson sy’n
mwynhau ysgrifennu barddoniaeth o gwbl. Ar ôl gweithio efo Aled ron i’n hapus i
ysgrifennu fy marddoniaeth gyntaf! Diolch yn fawr Aled – mae gen i OBAITH rwan!
– Mair Thomas

Fis Ionawr, cynhaliodd y Gymdeithas weithdai llenyddol ar gyfer
dysgwyr ym Mangor a’r Wyddgrug. Bu’n syniad da gan i nifer droi i
mewn i fwynhau gwrando ar y Prifardd Ifor ap Glyn (uchod) ac
Aled Lewis Evans yn trafod sut mae mynd ati i sgwenu cerddi.
Trefnwyd y gweithdai ar y cyd â Chymdeithas y Dysgwyr yn y
gogledd. Dyma sylwadau rhai o’r criw a fu dan adain Aled.

Meddai Aled Lewis Evans :-
Pleser pur oedd bod gyda’r criw yn eu hysgogi i ysgrifennu cerdd ar
y thema Gobaith. Cawsom gyfnod brwd o drafod, yna ysgrifennu
personol, unigol ac adborth wrth iddynt ddarllen eu gwaith gen i a
gan eu cyd-aelodau yn y grãp. Roedd ambell un mewn syfrdan
mod i yn disgwyl drafft cyntaf cerdd fer yn y sesiwn, ond yn gadael
gyda llawer mwy o hyder, gan iddynt oll gyflawni y dasg – pob un
ohonynt efo syniad penodol a mynegiant ffres ac unigryw, a
phrofiadau y gallai cynulleidfa ehangach uniaethu a hwy. Roedd
rhai cerddi eithriadol o dda yno.

’’

’’Yn ystod yr Ysgol Galan ron i’n cael sesiwn efo Aled lewis Evans yn gofyn i ni
ysgrifennu rhywbeth am y pwnc  ‘Gobaith’. Dwi wedi sgwennu am bethau dwi’n
gobeithio neud yn y dyfodol. Dwi wedi ei ffeindio fo’n eitha anodd ond ar y cyfan dwi
wedi mwynhau’r sesiwn. – Geoffrey Hughes

’’
’’

Roedd sesiwn Aled wedi cael effaith bwerus ar bawb. ‘Gobaith’ oedd y pwnc ac roedd
pawb wedi ysgrifennu barddoniaeth teimladol. Diolch Aled.  – Jane Kay

’’

’’Mi ddaeth Aled Lewis Evans i’n dosbarth ni i esbonio dipyn bach ar farddoniaeth.
Roedd o’n esbonio’n glir a roedd o’n ddiddorol iawn. Wnaethon ni ysgrifennu am y pwnc
“Gobaith”. Roedd gwaith y dosbarth yn amrywiol a diddorol iawn. Cyfle i drio rhywbeth
hollol wahanol. Wnes i fwynhau llawer iawn. Diolch! – Carol Bradley

’’

’’

Dyma’r tro cyntaf i mi sgwennu barddoniaeth yn Gymraeg a wnes i fwynhau.
– Hugh Brightwell

’’

’’

GWERSI GAN
MARIAN DELYTH
Bu un o ffotograffwyr gorau’r
wlad yng Ngholeg Meirion
Dwyfor yn ddiweddar yn rhoi
myfyrwyr ar ben ffordd
ynghylch â thynnu lluniau
da. Bu Marian Delyth o
Aberystwyth, ar gampws
Pwllheli a Dolgellau yn trin a
thrafod ffotograffiaeth gyda
nifer o fyfyrwyr brwd. Cafodd
y gweithdai ymateb da gyda’r
myfyrwyr, a Delyth ei hun
wedi mwynhau’n arw. 
Trefnwyd y gweithdai gan
Gymdethas Eisteddfodau
Cymru yn y gobaith y bydd
mwy o’n pobl ifanc yn
cystadlu mewn eisteddfodau
lleol a chenedlaethol gyda’u
lluniau. Hefyd, gobeithio y
bydd yr eisteddfodau hynny
nad ydynt hyd yn hyn wedi
cynnig cystadlaeuaeth
ffotograffiaeth yn gweld
gwerth mewn gwneud yn y
dyfodol.

Marian yn sgwrsio gyda’r myfyrwyr



8

calendr eisteddfodau

www.steddfota.org

cefnogwch!

Cofiwch: mae modd lawrlwytho Rhestrau Testunau llawer iawn o eisteddfodau oddi ar wefan y Gymdeithas hefyd.

Cofiwch gysylltu ymlaen llaw ag unrhyw eisteddfod yr ydych am ymweld â hi i gadarnhau bod y dyddiadau uchod yn gywir.

EBRILL 2015

Ebrill 3ydd a 4ydd –Eisteddfod Llangadog Morfydd James    01550-777047

Ebrill  3ydd – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard     01678 530263

Ebrill  4ydd – Eisteddfod y Groglith Dinas Mawddwy Gwawr Davalan 01650 531 279

Ebrill  6ed – Eisteddfod y Pasg Pandy Tudur Eirian Roberts 01745 860425

Ebrill 6ed – Eisteddfod Rhyduchaf, Talybont Y Bala Gwenan Jones 01678 520304

Ebrill 6ed – Eisteddfod Uwchmynydd Meriel Roberts 01758 760478

Ebrill 8fed – Eisteddfod Capel y Groes, ger Llannwnen Ann Davies 01559-362626

Ebrill  10fed – Eisteddfod Bryngwenith Ann Lewis 01239 710144

Ebrill 11eg – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758-740704

Ebrill 18fed – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr Eleri Hughes 01758 750254

Ebrill 24ain a 25ain – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch Ceris Gruffudd 01970 828017

Ebrill 25ain – Eisteddfod Y Groeslon Ann Wyn Pritchard 01286-831727

Ebrill 25ain – Eisteddfod Rhydlewis Dai Rees Davies 01239 851489

Ebrill. 25ain – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos Catrin Jones 01492 680274

Ebrill  29ain –  Eisteddfod Calan Mai Morlan Aberystwyth Dana Edwards 01970 623003

MAI 2015

Mai 1af – 4ydd –  Eisteddfod Teulu James Ponrhydfendigaid Neli Jones 01974-831695

Mai 1af – Eisteddfod Derwen, Corwen Llinos Finnie 01824 750730

Mai  2il  – Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg Emyr Griffiths 01545-590383    

Mai 4ydd – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog Julie Thomas 01994-448756

Mai 9fed – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog Janet Warren 01691 718772

Mai  9fed – Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy Delyth Mai Nicholas 01792 884036

Mai  9fed – Eisteddfod Pwllglas ger Rhuthun Mair Jones 01824 750251

Mai 15fed – Eisteddfod Fach Myddfai Monica Barlow 01550 721238

Mai  15fed – Eisteddfod Mynydd y Garreg, Ger Cydweli Mansel Thomas 01554-890172

Mai 16eg – Eisteddfod Môn – Bro Goronwy 2015 Fiona Hughes 01248 410353

Mai 16eg – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Llinos Devonald 01239-614661

Mai 23ain – Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn Alwyn Roberts 07818 454 190

MEHEFIN 2015

Mehefin 13eg, – Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfairtalhaiarn Elinor Davies 01745-720235

Mehefin 14eg – Eisteddfod Kerry Gwynfryn Evans 01686 670567

Mehefin 20fed – Eisteddfod Rhydaman Miriam Phillips 01269 850870

Dyma be’ sydd angen i ti wneud: 
Tynna lun neu gwna fideo o’r
#PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud
yn y Gymraeg e.e, fideo ohonot  
ti a dy ffrindiau yn mwynhau 
defnyddio’r Gymraeg mewn siop, 
mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed
neu’n cymdeithasu...
 
This is what you need to do:
Take a picture or create a short
video of the little things that you
do in Welsh, for example, a clip
of you and your mates enjoying
and using your Welsh in a shop,  
at a gig, doing something sporty  
or socialising...

#PethauBychain 
#LittleThingsInWelsh

Gelli di gystadlu trwy  
roi dy lun / fideo  
ar Facebook neu  
Twitter a chofia gynnwys 
#PethauBychain 
yn dy neges.
 
Dyddiad cau:  
30 Tachwedd 2014
Dilyna ni am fwy o fanylion:  
 @iaithfyw   
 Cymraeg
 
Post your picture  
or video on Facebook or 
Twitter and include the  
#LittleThingsInWelsh 
on your message.
 
Closing date:  
30 November 2014
Follow us for  
more information:   
 @iaithfyw   
 Cymraeg

Pob lwc!


