
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 42                 Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau           Mai 2017 

Cofiwch anfon eich enwebiadau at 
Shân erbyn 30/06/17.                         

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at 
seremoni anrhydeddu’r                
gwirfoddolwyr o’r Gogledd ar faes 
Eisteddfod Genedlaethol            
Ynys Môn fis Awst. 

Ar ôl tri gweithdy ardderchog, braf iawn ydy medru dweud yn hyderus y bu cynllun Ffatri Llais yn lwyddiant ysgubol! 
Cynhaliwyd y gweithdai yn ne, gogledd a chanolbarth Cymru, a chafwyd ymateb brwd ac adborth gwerth ei ddarllen 
gan y cantorion, a dderbyniodd yr hyfforddiant a’r gefnogaeth gan Sian Meinir ac Eirian Owen.                                                                                 
  

Pan ofynnwyd y cwestiwn, “A oedd y gweithdy yr hyn oeddech chi’n ei ddisgwyl?” dyma’r farn gyffredinol - “Oedd, a 
mwy! Roedd arweiniad Sian yn fywiog, addysgiadol ac arbennig iawn, a llwyddodd i gael y gorau allan o bawb. Roedd 
ei hegni a’i brwdfrydedd yn anhygoel ac roedd hi’n trosglwyddo ei neges yn effeithiol, gan weithio ar dechnegau mewn 
dulliau oedd yn hawdd i’w cofio.”                                                                                                                                                                               
  

Diddorol oedd clywed hefyd am resymau’r cantorion dros gymryd rhan yn Ffatri 
Llais; ennill hyder medd nifer, eraill am wella’u technegau neu ddysgu ambell 
gyfrinach wrth ddadansoddi cân a chymeriadu’n effeithiol, a rhai yn awyddus i    
ail-gydio mewn agwedd o’u bywyd oedd wedi mynd yn angof! Beth bynnag oedd 
eu rhesymau, does dim amheuaeth fod y cantorion wedi elwa’n aruthrol o’r profiad.  
 

Wrth gwrs, roedd cefnogaeth gadarn a phroffesiynol Eirian Owen wrth y piano yn 
amhrisiadwy, ac fe chwaraeodd ran bwysig dros ben yng ngwers unigol pob un o’r 
cantorion. Cafwyd amrywiaeth hyfryd o ddarnau oedd yn galw am allu a dawn 
cyfeilydd profiadol.    
 

Ron i am i’r amser gyda’n gilydd fel cantorion fod fel chwa o awyr iach ac yn 
fodd i’r mynychwyr gael eu hysbrydoli o'r newydd drwy weithio ar ddelweddaeth 
technegol, cymeriadu real a ffyrdd o liwio cân gyda’r llais yn gyfrwng aml-
ochrog fel enfys o liwgar!  
 

Rhoi cefnogaeth gadarnhaol oedd fy mwriad a’m dyhead, ac os oedd modd i 
bawb fwynhau’r profiad o gyd-ddysgu a chyd-rannu, yna gorau oll!   
Bu chwerthin ac ambell golli deigryn gan emosiwn, a’m gobaith yw bod y pleser 
a gafwyd wedi bod yn hwb i hyder y cantorion ac yn sbardun iddynt barhau i 
gefnogi ein traddodiad gyfoethog eisteddfodol sydd mor werthfawr.” 
 

Gwir yw dweud hefyd fod y rhai hynny ohonom fu’n ddigon ffodus i wylio’r  
cyfan wedi mwynhau yn fawr, ac wedi cael agoriad llygad!                                                        
Mawr iawn yw’n diolch ninnau’n ogystal i Sian Meinir ac i Eirian Owen am eu 
gwaith a’u cydweithrediad hwythau. 

Gweithdy’r de -                                      

Neuadd Fach, Porthyrhyd 

Gweithdy’r gogledd -                                   

Y Galeri, Caernarfon 
Gweithdy’r canolbarth - Canolfan 

Owain Glyndŵr, Machynlleth 

Dyma oedd gan Sian Meinir i’w ddweud, 
 

  “Bu’r syniad o gynnal gweithdai lleisiol 
un-dydd yng nghefn fy meddwl ers cryn 
amser ac mae fy niolch yn fawr i 
Gymdeithas Eisteddfodau Cymru, Tŷ 
Cerdd a’r Eisteddfod Genedlaethol am eu 
nawdd ariannol, eu blaengarwch a’u 
cydweithrediad wrth ddod â’r syniad yn 
fyw!  
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Cofiwch ein bod ni angen eich lluniau eisteddfodol  
- diflas dros ben fyddai’r wefan a’r newyddlen hon 
hebddynt!   

Felly anfonwch nhw at Lois, heb oedi, os gwelwch 
yn dda. 

Swyddog Datblygu 

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

Eisiau cysylltu? 
Dyma’r manylion….. 

Swyddog Technegol 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                     

07717842556 

Lawrlwythwch eich copi o’r wefan 
www.steddfota.org   

Cysylltwch â Shân                                                         
am gopi drwy’r                                                      
post, neu Lois am                                                                     
gopi ar e-bost. 

Er gwybodaeth, mae gennym restr 
(newydd ei diweddaru) o 
gyfeilyddion ar ein gwefan yn 
“Lle’r Aelodau”. 

Gyda’n golygon yn troi, ar ôl Eisteddfod yr 
Urdd, at Eisteddfod Genedlaethol Ynys 
Môn, cofiwch bod angen ennill mewn dwy 
eisteddfod leol rhwng nawr a diwedd 
Gorffennaf i gael cystadlu am y wobr fawr 
yn y Brifwyl.  

Pob hwyl! 

Mae holl fanylion ac amodau’r gystadleuaeth ar ein gwefan: 
www.steddfota.org 
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Cofiwch bydd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru 
stondin yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym 
Mhenybont ar Ogwr. Yn ystod yr wythnos fe fydd    
digonedd o weithgareddau i’ch cadw’n brysur; cewch 
gyfle i ennill ychydig o arian wrth gymryd rhan mewn 
cystadlaethau a heriau, a chwrdd â chriw Stwnsh wrth 
iddynt alw heibio i feirniadu’r gystadleuaeth ddyddiol.  

Yn ogystal, gallwch gasglu rhaglenni eisteddfodau, 
prynu tocyn raffl neu ddau, neu eistedd i fwynhau 
clonc fach gyda hwn a’r llall! 
 

Bydd ‘na rhywbeth at ddant pawb, felly, galwch draw 
i’n gweld ar stondin rhif 4 a 5. Welwn ni chi yno! Llai na tri mis i fynd hyd 

nes y byddwn yn tynnu’r 

raffl! Ond peidiwch â 

phoeni, mae ’na ddigon o                

amser ar ôl i archebu           

rhagor  - cysylltwch â 

Shân! 

  
 

 

 

Dylid anfon dau gopi mor fuan â phosib, ond man pellaf erbyn bore Sadwrn, y 19eg o                
Orffennaf 2017, drwy’r post i 32 Garth Drive, Allerton, Lerpwl/Liverpool L18 6HW neu 
drwy ebost i dbenrees@gmail.com neu benatgarthdrive@talktalk.net.   
 

Edrychwn ymlaen at drysori y gerdd neu'r cerddi gorau, ac os ydych yn dymuno cael rhagor 
o wybodaeth cysylltwch â Chymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi. 

Gwnaed Cadair unigryw, hardd ei gwneuthuriad, yn 
rhoddedig gan Gymdeithas Hedd Wyn, Fflandrys, 
er cof amdano i'r bardd buddugol eleni yng Ngŵyl 
Hedd Wyn. Teitl y gerdd neu'r cerddi yw “Hedd 
Wyn”. Gofynnwyd i Archdderwydd Cymru i                
lywyddu'r ddefod ym Mhenbedw am 2 o'r gloch, 
b’nawn Sadwrn, y 9fed o Fedi 2017, a gwahoddir y 
Prifardd Siôn Aled, Wrecsam a Dr Robin Gwyndaf, 
Caerdydd i fod yn feirniaid ar y gystadleuaeth. 
Gofynnir felly am gerdd neu gerddi, dim mwy na 
chan llinell, ar fywyd a gwaith Hedd Wyn.  

Daeth y cyfle gan mlynedd yn ddiweddarach i ddiolch ac i gofio am Eisteddfod y Gadair 
Ddu, a champ anghyffredin y milwr-fugail o fardd o Drawsfynydd, Hedd Wyn. Lluniodd 
awdl ar yr Arwr, a daeth â chlod a bri i'w ddawn a'i fedr. 

Y gadair drawiadol sy’n rhodd gan Gymdeithas 
Hedd Wyn 



Dyma flas i chi…... 
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(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr) 

Llŷr Wyn Williams, o Abersoch -   

enillydd Tlws yr Ifanc yn                                 

Eisteddfod Penrhyn-coch 

Enillydd cwpan llenyddiaeth                  

Eisteddfod Talybont, Y Bala, yn 

ogystal â’r unawd offerynnol cynradd 

Tri cystadleuydd llwyddiannus ar yr Unawd                         

dan 6 oed yn Eisteddfod Uwchmynydd 

Y llefarwyr buddugol o 8-10 oed (uchod) a pharti llefaru                

Ysgol Bro Pedr (isod) yn Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen 

Y cantorion a’r llefarwyr dan 8 oed yn Eisteddfod Talgarreg 
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Cofiwch am yr oriel lawn ar 

ein gwefan: 

www.steddfota.org 

Mary Wyvill a Rajesh David yn derbyn gwobr am ganu deuawd 

yn Eisteddfod Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 

Côr Dysgwyr Ceredigion 

Cyflwynwyd y Cwpan Her, er cof am 

Hilary Jones, am ganu emyn dan 50 

oed, i Arwel Evans yn Eisteddfod                

Gadeiriol Rhydlewis 

Adran Hŷn yr Urdd, Aberystwyth, yn fuddugol ar yr Ensemble 

Lleisiol yn Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth, a Sarah Down-

Roberts (isod) gafodd y fraint o ennill y Gadair, -                                      

â’r eisteddfod yn un gadeiriol am y tro cyntaf  
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Gall pethau fynd yn flêr pan fo beirniad yn dyfarnu cadair wag mewn eisteddfod. I’r beirdd, os yw eu gwaith 
yn eu tyb nhw yn cyrraedd y safon, gall fod yn brofiad annifyr iawn. Wedi dweud hynny, mae’n dda nad oes 
neb bellach yn ymateb i’r dyfarniad yn y modd y gwnaeth Cybi, bardd o Eifionydd, wedi Eisteddfod Cricieth 
1910. 
 

Eifion Wyn oedd beirniad yr awdlau ar y testun ‘Bwlch Aberglaslyn.’ Yn ei lygaid, nid oedd yr un o’r ddwy 
awdl a ddaeth i law yn deilwng o brif anrhydedd yr eisteddfod flynyddol. Nid aeth pedair awr ar hugain heibio 
cyn i’r beirniad dderbyn llythyr siomedig gan Cybi yn dweud fod ysgrifennydd yr eisteddfod wedi ei hysbysu, 
o dan ei ffugenw ‘Cidwm,’ mai ef oedd i dderbyn cadair Cricieth. Atebodd Eifion Wyn gan ddweud nad oedd 
hynny’n bosib am iddo gadw’r gyfrinach iddo’i hun hyd at ddydd yr eisteddfod; 
 

 

‘Gwyddwn ers dros bythefnos nad oedd cadeirio i fod, er na fynegais hynny i ungwr byw.’ 
 

Daeth wedyn i’r amlwg fod yr ysgrifennydd, Mr. R.P.Jones, wedi dweud wrth Cybi fod ganddo gyfle da i            
ennill am nad oedd ond dau wedi ymgeisio, nid ei fod wedi ennill. Dychwelodd Eifion Wyn yr awdl at Cybi 
gyda’r geiriau brathog hyn: 
 

 ‘Rhwng dau frawd, onid yw amlder ei diffygion yn cyfiawnhau fy nedfryd?’ 
 

Halen ar y briw oedd hyn i Cybi. Daliai i fynnu iddo gael ei hysbysu mai ef oedd yn fuddugol, a dechreuodd 
gyhuddo Eifion Wyn o osod safonau rhy uchel i gystadleuaeth mewn eisteddfod leol. Nid oedd Cybi am                  
ollwng ei gwest am bedwerydd cadair yn rhwydd, ac felly ar ben hynny dywedodd mewn llythyr:  
 

‘Deallaf fod y pwyllgor yn awyddus iawn i ddod i gyd-ddealldwriaeth i ddyfarnu’r gadair i’r ‘goreu,’ 
yn wyneb y gall yr atal fod yn aflwydd i ddyfodol yr Eisteddfod…’ 

 

Celwydd noeth oedd hyn, a gwadodd ysgrifennydd yr eisteddfod y cyfan. Cafwyd llinell anfarwol gan Eifion 
Wyn yn ei lythyr nesaf: 
 

 ‘A fu erioed y fath gardota am gadair?’ 
 

Yn y cyfamser, bu Cybi yn brysur yn paratoi i argraffu ei awdl i Fwlch Aberglaslyn mewn 
pamffledyn bychan o 16 tudalen o wasg argraffu Richard Jones, Pwllheli.  
 

Mynnodd feirniadaeth y wlad ar ei awdl, ac yn wahanol i’r disgwyl, bu ymateb cadarnhaol gan 
aml i un. Dadleuai Cybi iddo gael beirniadaeth a chadeiriau gan Elfed, Berw a Phedrog yn y 
gorffennol, ac nad oedd beirniadaeth Eifion Wyn yn cyfri dim yn eu herbyn. Rhygnodd y ffrae 
yn ei blaen o adeg yr eisteddfod ym mis Ebrill i ganol Gorffennaf, gyda phobl o bob cwr o 
Gymru a thu hwnt yn rhoi eu barn ac yn cymryd ochrau. Yn un o’i lythyrau dywedodd Eifion 
Wyn: 
 

‘…gwn mai nid dyma’r tro cyntaf i chwi beri cynen. Oni buoch yn ymgecru a 
Charneddog, gwr nad ydych yn deilwng o ddatod carrai ei esgid? Da chwi, er mwyn 
eich iechyd eich hun a chymeriadau pobl ereill, ymwadwch a’r Eisteddfod.’ 

 

Yn wir, dyma a wnaeth Cybi am sawl 
blwyddyn wedi hynny.  

Gellir gweld detholiad o’r awdl yn yr 
Herald Cymraeg, 6ed Gorffennaf 1915: 
 

http://newspapers.library.wales/
view/3460137/3460140/14/bwlch%
20aberglaslyn%20cybi 
 

Rwyf wedi ysgrifennu hanes manylach 
ar yr helynt ar y ddolen hon ar wefan 
‘Casglu’r Cadeiriau’: 
 

http://www.cadeiriau.cymru/blog/
helynt-eisteddfod-criccieth-1910 

http://newspapers.library.wales/view/3460137/3460140/14/bwlch%20aberglaslyn%20cybi
http://newspapers.library.wales/view/3460137/3460140/14/bwlch%20aberglaslyn%20cybi
http://newspapers.library.wales/view/3460137/3460140/14/bwlch%20aberglaslyn%20cybi
http://www.cadeiriau.cymru/blog/helynt-eisteddfod-criccieth-1910
http://www.cadeiriau.cymru/blog/helynt-eisteddfod-criccieth-1910
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“CymdeithasSteddfodau”                            

@steddfota16  www.steddfota.org 

….dilynwch ni ar Twitter ...a hoffwch ni ar Facebook….. 

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Galwch heibio’r wefan….. 

Dros gyfnod o dri mis, o ganol Chwefror, cynhaliwyd        
cyfarfodydd sirol hwnt ac yma ar draws y wlad.               
Gwahoddwyd cynrychiolwyr o bwyllgorau eisteddfodau 
lleol i gwrdd â Shân a Lois er mwyn clywed am yr hyn 
sydd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru i’w gynnig  
i’w haelodau. Roedd hefyd yn gyfle gwerth chweil i 
drafod arferion da, i rannu syniadau ac i godi ambell 
gwestiwn, a’r cyfan er budd ein heisteddfodau wrth gwrs. 

Braf iawn yw medru dweud bod cynrychiolaeth              
ardderchog wedi mynychu’r cyfarfodydd hyn ar y cyfan, 
a bu’r adborth a’r ymateb yn gadarnhaol.  

Wrth gwrs, nid oedd disgwyl y byddai pawb yn medru 
dod, ond diolch o galon i’r rhai hynny ohonoch oedd yn 
bresennol yng nghyfarfod sir/ardal eich eisteddfod chi. 
Gobeithio’n wir eich bod chithau wedi gweld y cyfan              
mor fuddiol â ninnau. Tan y tro nesa’ felly! 

Cofiwch alw mewn i’n stondin ar faes y brifwyl i gasglu eich pecyn, os nad                                   
ydych wedi’i dderbyn eisoes! 
 

Bu’n rhaid gohirio ac ail-drefnu cyfarfod y gogledd ddwyrain, felly edrychwn ymlaen yn fawr at eich gweld 
ar y dyddiad newydd: 7 o’r gloch, Mehefin 21ain, Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych. 



DYDDIAD EISTEDDFOD YSGRIFENNYDD RHIF CYSWLLT 

MEHEFIN 2017    

10 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth Rhian Thomas 01341 450295 

10 Mehefin Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfair Talhaearn Elinor Davies 01745 720235 

10 Mehefin Eisteddfod Kerry Gwynfryn Evans 01686 670567 

10 Mehefin Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd Dilys Williams/Wendy Griffiths 01286 676905 / 01286 831070 

17 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst Dennis ac Enid Davies 01492 640060 

17 Mehefin Eisteddfod Y Fenni (Oedolion) Rosemary Williams 01873 811814 

24 Mehefin Eisteddfod Bro Aled, Llansannan Eifion M. Jones 01745 870656 

24 Mehefin Eisteddfod Rhydaman Roger Phillips 01269850870 

24 Mehefin - 2 Gorff. Gŵyl Fawr Aberteifi Des Davies 01239 615914 

    

GORFFENNAF 2017    

1 Gorffennaf Eisteddfod Bro Llandegfan Beryl Jones 01248 714883 

8 Gorffennaf Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd Elin Williams 01248 298347 

8 Gorffennaf Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair Beti Owen 01650 521388 

15 Gorffennaf Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch Bethan Jones 01239 711222 

22 Gorffennaf Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu Annette Thomas 01874 622892 

    

AWST 2017    

5 - 11 Awst Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn   

26 - 28 Awst Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan  Dorian Jones 01570 422678 

    

MEDI 2017    

8-9 Medi Eisteddfod Gadeiriol Tregaron Ffion Medi Lewis Hughes 01974 298730 / 07795507866 

16 Medi Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth Mair Davies 01970 890245 

23 Medi Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd Susan Price 01591 610303 

30 Medi Eisteddfod Gadeiriol Felinfach Meinir Lewis 01570 470050 

    

HYDREF 2017    

6 Hydref Eisteddfod Calfaria, Garnant Gwladys Davies 01269 823138 

6 Hydref Eisteddfod Stesion Trawsfynydd R.Derfel Roberts 07833506500 

7 Hydref Eisteddfod Bethel Melin y Coed Anwen Hughes 01492 640288 

7 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Llanarth Catrin Bellamy Jones 01545 580279 

7 Hydref Eisteddfod Trefeglwys Margaret Jones 01686 430474 

14 Hydref Eisteddfod Y Plant, Llandrindod Gill Wilson 01597 824726 

14 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Crwbin Davinia Davies 01269 870490 

14 Hydref Eisteddfod Troedrhiwdalar Megan Price 01591 620640 

20 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Felindre Abertawe Helen Evans 01792 883252 
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd. 

Rhestr dyddiadau yn cael ei diweddaru’n gyson                      
- ewch i www.steddfota.org 


