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Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau

Gorffennaf 2016

Cadair i’r Tactegydd o Fodffordd

Enillydd y gadair, Dafydd Guto Ifan a rhieni Osian Roberts, Ellis Wyn ac Ann (sydd yn eistedd yn Gadair)

‘Roedd seremoni cadeirio tra
gwahanol i’r arfer yn Eisteddfod
Bodffordd eleni. Cafodd y beirniad,
Aled Lewis Evans o Wrecsam ei
blesio’n fawr gyda’r safon gyda dros
ugain wedi cystadlu. Yr enillydd oedd
Dafydd Guto Ifan, Penisaerwaun. Fel
y soniwyd yn y rhifyn diwethaf o
Steddfota, mae Dafydd Guto Ifan
wedi ennill sawl cadair dros y
blynyddoedd ers cychwyn yn
Llanllyfni yn 1969, ac erbyn hyn mae
ganddo dros 60 yn ei gasgliad.
Pan wnaeth yr Ysgrifennydd Llên
gysylltu â’r bardd buddugol rhyw
wythnos cyn yr Eisteddfod i ddweud
wrtho am ei lwyddiant ym
Modffordd, dwedodd ei fod wedi
penderfynu rhoi’r gadair i un o
enwogion y fro sef Osian Roberts,
Rheolwr Cynorthwyol Tîm Peldroed
Cymru.
Yn ystod y seremoni, dyma
ddywedodd Meistres y Seremoni,

‘Y mae’r bardd yn deisyfu rhoi’r
gadair heno i ofal un y mae’n ei
edmygu’n enfawr a hynny am ei
ddygnwch, ymroddiad, ei
Gymreictod, ie’r tactegydd tra
medrus, y dyn wrth ochr Chris
Coleman, ie, Osian Roberts,
Bodffordd. Yn ei hunangofiant y mae
Osian Bodffordd yn talu teyrnged o’r
mwyaf i’w bentref a’r Eisteddfod a
gynhelir yma’n flynyddol. Os na
ddarllenasoch yr Hunangofiant,
mynnwch brynu gopi.’
Yn anffodus nid oedd yn bosib i
Osian fod yn bresennol yn yr
Eisteddfod eleni ond mi oedd ei rieni,
sef Ellis Wyn ag Ann Roberts yn
bresennol i dderbyn y gadair ar ei ran
- mewn seremoni a oedd yn dod ag
ambell ddeigryn i’r llygaid.
‘Roedd yr holl ddigwyddiad yn
dipyn o sioc i Osian a’i deulu!
Mae pentrefi a threfydd dros
Gymru gyfan wedi newid eu henwau

yn ystod ymgyrch Cymru ym
Mhencampwriaeth yr Ewros - Y Bala
wedi newid i ‘Y Bale’ a thrigolion
Bancffosfelen am newid enw’r pentref
I ‘Bancffosallen’. Newidiadau dros dro
yw’r rhain wrth gwrs - Ond ym
Modffordd rhoddwyd anrhydedd
parhaol dra gwahanol i’r person oedd
yng ngofal yr ‘Osian’s Eleven’.

Osian Roberts

Hanes Arglwyddes Llanofer – Gwenynen Gwent
Ganwyd Augusta Waddington yn Ty
Uchaf, Llanofer ar 21 Fawrth, 1802. Hi
oedd yr ifancaf o dair merch Benjamin a
Georgina Waddington, Saeson a
symudodd i Lanofer o Swydd
Nottingham ym 1792. Fis Rhagfyr 1823,
ymbriododd Augusta â Benjamin Hall o
stâd gyfagos Abercarn. Bu Benjamin Hall
yn aelod seneddol am 22 mlynedd tan
1859, pan ddyrchafwyd ef i Dy’r
Arglwyddi, a’i alw’n Baron Llanover.
Daethai’n Gomisiynwr
Gwaith fis
Gorffennaf 1855,
ond nid
anghofiodd ei
deyrngarwch
tuag at Gymru,
a brwydrodd yn
ddygn er
hyrwyddo’i lles
diwylliannol.
Amdiffynnodd hawl pobl Cymru i gael
gwasanaethau crefyddol yn eu hiaith eu
hunain, gan fynnu na phenodid unrhyw
esgob newydd di-Gymraeg, a sicrhau
hefyd, fod yr esgob hwnnw’n byw yng
Nghymru.
Ym 1828, derbyniodd Thomas
Hopper wahoddiad Sir Benjamin a’r
Arglwyddes Hall i gynllunio ty ar eu cyfer,
a gorffenwyd ei adeiladu ym 1837. Eu
bwriad oedd troi’u cartref newydd yn
ganolfan i’w holl weithgaredddau
diwylliannol, gan roi’r pwyslais ar
ddiogelu’r iaith Gymraeg, a hyrwyddo
diwylliant Cymru
Gydol ei hoes, rhoddodd nawdd a
chefnogaeth amhrisiadwy i ddiwylliant
Cymreig, a gwelir ôl ei dylanwad mewn
llawer maes, megis:Cerddoriaeth
O ganlyniad i’r ffaith fod cysylltiad y
delyn a dawns yn annerbyniol yng ngolwg
anghydffurfwyr Cymru, ac yn atgas
ganddynt, aethai’r delyn deires
draddodiadol yn offeryn prin. Gwenynen
Gwent, yn anad neb arall, a’i hachubodd
rhag y difodiant llwyr a ddaeth i’w rhan
ym mhob gwlad arall Ewropeaidd arall, ac
iddi hi mae’r clod a’r diolch am gadwraeth
y delyn deires a’i thraddodiadau Cymreig.
• Cadwai delynorion teulu yn ei
chartref yn llys Llanofer. Y deires oedd
offeryn y datgeiniaid hyn, a’r cyntaf
ohonynt oedd John Wood Jones, a
gyflogid yno o 1826 tan ei farwolaeth.
Fe’i dilynwyd gan yr enwog Gruffydd
(Thomas Griffiths,), a’r telynor

•

•

rhannol-ddall hwn, yn ei dro, yn cael
ei ddilyn gan ei ferch, y weddw ifanc
Susanna Berrington GruffyddRichards.
Roedd gan Gwenynen Gwent
ddiddordeb brwd mewn casglu
caneuon a cherddoriaeth werin.
Anogodd ffrindiau megis Maria Jane
Williams, Aberpergwm i’w dilyn, a
honno’n fuddugol yn y gystadleuaeth
am y casgliad gorau yn Eisteddfod
Cymreigyddion Y Fenni ym 1837. Fe
fu’r Arglwyddes Llanofer yn allweddol
wrth gyhoeddi’r casglaid hwn ym
1844, dan yr enw ‘Ancient Airs of
Gwent and Morgannwg’.
Ar gyfer Eisteddfodau Cymreigyddion
Y Fenni, fe ddarbwyllai gyfoethogion
y sir i gomisiynu telynau teires gan
wneuthurwyr megis Bassett Jones,
Abraham Jeremiah ac Elias Francis,
a’u cynnig fel gwobrau yn y gwahanol
gystadlaethau.

Eisteddfod
O 1826 ymlaen, pan dalodd ei
hymweliad cyntaf â’r Eisteddfod yn
Aberhonddu, a dod o dan ddylanwad
Thomas Price (Carnhuanawc), daeth yn
eisteddfodwraig frwd. Ym 1834, yn
Eisteddfod Caerdydd, fe ennillodd wobr
am draethawd (yn Saesneg) ar Fanteision
Cadwraeth yr Iaith Gymraeg a’r Wisg
Genedlaethol. Y ffug-enw a ddefnyddiodd
bryd hynny oedd Gwenynen Gwent, ac
wrth yr enw hwnnw y’i hadnabyddid
weddill ei hoes. Ei brwdfrydedd, ei hegni,
a’i hysbrydoliaeth sicrhaodd lwyddiant
Eisteddfodau enwog Cymreigyddion Y
Fenni, y cynhaliwyd deg ohonynt rhwng
1834 a 1853.
Gwisg
• Gwenynen Gwent oedd yn gyfrifol
am ddyfeisio’r ‘wisg Gymreig’ fel yr
ydym yn ei hadnabod, ac fe
ddisgwylid i weithwyr y stâd,
tenantiaid a gwesteion fel ei gilydd, ei
gwisgo ar bob achlysur.
• Cyhoeddwyd ei thraethawd buddugol
(Eisteddfod Caerdydd, 1834), ynghyd
â chyfres o ddarluniau lliw o wisgoedd
Cymreig; atgynhyrchwyd y rhain o
ddyfrlliwiau a baentiwyd ganddi.
• Yn Eisteddfod Cymreigydion Y Fenni
ym 1853, cynigiodd wobr ar gyfer
‘sicrhau dilysrwydd gwead hen
batrymau sgwarog a rhesog Cymru a
sicrhau eu cadwraeth’.
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Yr Iaith Gymraeg
Bu’n ddygn yn sicrhau enwau Cymreig i
bob adeilad ar y stâd, a mynnai bod ei
thenantiaid a’i holl weithwyr yn siarad
Cymraeg bob amser. Yn wyneb y ffaith
fod sicrhau tenantiaid lleol Cymraeg eu
hiaith yn mynd yn fwy-fwy anodd,
anogodd Gymry a’r Gymraeg yn famiaith
iddynt, i symud o orllewin Cymru i fyw
yn Llanofer.
Traddodiadau
• Adferwyd hen draddodiadau
Cymreig, megis y Fari Lwyd a’r
Plygain adeg y Nadolig, a’r Calennig
ddiwrnod cynta’r flwyddyn newydd.
• Ddydd Sul y Blodau, fe addurnid pob
bedd â thusw o flodau.
• Galan Mai, fe gynnid y tanau
traddodiadol. Noswyl Ifan, fe gesglid
uchelwydd, ac fe gynhelid seremonïau
arbennig i ddathlu’r Cynhaeaf a
Chalan Gaeaf.
• Dosberthid gwisgoedd Cymreig i’r
anghenus, a rhoddid gwisgoedd
Cymreig i’r rheiny o blant Ysgol
Llanofer a fedrai ddangos eu
gwybodaeth o draddodiadau
Cymreig.
Yn ychwanegol:• Bu’n allweddol gyfrifol wrth sefydlu
Cymdeithas Cymreigyddion Y Fenni,
a daeth yn un o’i haelodau cynharaf.
Noddodd y ‘Welsh Manuscripts
Society’, a thrwy gydweithrediad â
Thaliesin Williams, fe brynodd
lawysgrifau ei dad, Iolo Morgannwg.
• Ym 1861 a 1862, golygodd a
chyhoeddodd chwe chyfrol
‘Hunangofiant a Gohebiaeth Mrs
Delany’.
• Bu’n hael ei nawdd wrth sefydlu
Coleg Llanymddyfri ym 1847.
• Gwaddolodd ddwy eglwys
Bresbyteraidd – Capeli Rhyd y
Meirch ac Abercarn – lle’r oedd y
gwasanaeth i’w chynnal yn Gymraeg.
• Sefydlodd ddiadell o ddefaid
mynyddig duon Cymreig ar dir Parc
Llanofer.
• Bu farw Arglwydd Llanofer ym 1867,
ond fe’i goroeswyd ymron i 30
mlynedd gan yr Arglwyddes, na fu
farw tan 17 Ionawr, 1896. Cleddir y
ddau yn yr un cofadail, ym mynwent
eglwys y plwyf, sef Eglwys Sant
Bartholomew, Llanofer.

Cymdeithas
Eisteddfodau Cymru
yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir
Fynwy a’r Cyffiniau
Eisteddfod Genedlaethol
Sir Fynwy a’r Cyffiniau
29 Gorffennaf – 6 Awst
Unwaith eto, bydd gan y Gymdeithas stondin ar Faes yr
Eisteddfod Genedlaethol - cyfle i gasglu rhaglenni, cystadlu ar
y llinell goll yn ddyddiol, cael sgwrs gyda swyddogion y
Gymdeithas, prynu tocyn raffl neu alw am baned! Bydd cyfle
hefyd i roi tro ar ddarganfod y gair cudd yng nghystadleuaeth
yr wythnos (cyfle i ennill £25!). Rhif y stondin - 426 / 427.
Cofiwch alw heibio
Dyma restr o’r hyn sydd wedi’ trefnu gan y Gymdeithas yn
ystod yr wythnos:

Criw Ysbyty Hospital

Dydd Llun
2.30 o’r gloch dydd Llun, 1af o Awst - Lolfa Lên
Eisteddfod Odli gyda Anni Llyn, Bardd Plant Cymru

Llun: Emyr Young

Dydd Mawrth
4.30 o’r gloch dydd Mawrth 2il o Awst - Adeilad ‘Dawns’
Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas
Yno, ymysg pethau eraill bydd y Gymdeithas yn cyflwyno
tystysgrifau i anrhydeddu’r gwirfoddolwyr hynny sydd wedi
ymroi mor ddygn â selog i’w heisteddfodau lleol dros nifer fawr
o flynyddoedd. Yn ogystal bydd cyfle i wybod mwy am yr hyn
mae’r Gymdeithas wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf. Dyma gyfle i drin a thrafod gwaith y Gymdeithas a
byd yr eisteddfodau yn gyffredinol. Croeso cynnes i bawb

Anni Llyn, Bardd Plant Cymru

Dydd Mercher
12.00 o’r gloch. dydd Mercher, 3ydd o Awst - Lolfa Lên
‘RHYWUN MAWR YN Y MAN’ - LLENORION Y
DYFODOL
Darlleniadau a gair neu ddau am y profiad o gystadlu mewn
Eisteddfodau lleol gan griw dethol o lenorion ifanc sydd wedi
ennill tlysau’r ifanc mewn amryw Eisteddfodau. Yn eu holi
bydd y Prifardd a Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn.
Trefnir ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru
Cystadleuaeth Ddyddiol - Gorffen Limrig
Pob prynhawn bydd rhai o gymeriadau rhaglen Ysbyty Hospital
S4C a Chyflwynwyr y rhaglen Tag yn galw heibio i feirniadu’r
gystadleuaeth. Cyfle i rhywun ennill £10 pob dydd
Cystadleuaeth yr Wythnos - Darganfod y Gair Cudd!
Cliwiau i gyd ar y stondin! - Cyfle i rhywun ennill £25 ar
ddiwedd yr wythnos

Y Prifardd Ifor ap Glyn, Bardd Cen
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edlaethol Cymru

Dyma rhai o enillwyr a chystadleuwyr

Eisteddfod Y Fenni 2016

derbyn eu gwobrau
Enillwyr y cystadlaethau llenyddiaeth yn

ell, a’r Cynghorydd Martin Hickman
gan y Maer, y Cynghorydd Maureen Pow

Grãp o Ysgol Cantref yn y gystadleuaeth Dawnsio Gwerin bl 1-3

Lily Newsam, 2il yn y gystadleuaeth
Dweud Stori 11-18 oed

Ll on gy fa rc hi ad au

•

Ll on gy fa rc hi ad au

Lisa Davies - rhan o’r ddeuawd Katie a Lisa Davies a enillodd yr
Ensemble Offerynnol

Disgyblion Ysgol Gymraeg y Fenni - 3ydd yn y gystadleuaeth
Deuawd neu Driawd Offerynnol bl 6 ac iau
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Enillwyr yn Eisteddfod Dyffryn Conwy, Llanrwst

Richard Llwyd Jones, Bethel, Caernarfon - Enillydd y Gadair

1af Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau - Ysgol Ysbyty Ifan

Unawd offerynnol dros 15 oed 1af Elain
Rhys Jones, Bodedern

…Ac yn Eisteddfod Yr Hendy
Enillydd Y Gadair Siw Jones o Felinfach gyda’r
Beirniad Llen Aneirin Karadog

Enillwyr cystadleuaeth Llefaru dan 8 oed

Parti Canu lleol dan 12 - 1. Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Llangennech
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Y Gymdeithas yn Eisteddfod
yr Urdd, Fflint 2016

Gair gan y Cadeirydd
Ble aeth y flwyddyn ddiwethaf, dwedwch? Dyma hi bron
yn adeg yr Eisteddfod Genedlaethol unwaith eto a
phawb yn edrych ymlaen at fynd lawr am Y Fenni i
fwynhau wythnos o ddigwyddiadau diwylliannol ar eu
gorau.
Rhaid dathlu penllanw ffrwyth blwyddyn o
ddyfalbarhad yr eisteddfodau lleol drwy Gymru
benbaladr, gan obeithio eich bod wedi cael eisteddfodau
ffyniannus yn eich ardaloedd ac y cewch gyfle i weld rhai
o’ch enillwyr yn ymddangos ar y llwyfan mawr yn Y
Fenni. Rhaid cofio hefyd mae’r eisteddfodau bychan sydd
yn rhoi’r platform i’r cystadleuwyr i ddechrau ar y daith i
berfformio ac i feithrin y dalent o ymddangos o flaen
cynulleidfa.
Mae’r flwyddyn ddiwethaf hyn wedi bod yn un
prysur iawn i ni fel Cymdeithas, ac rwyf yn teimlo ein
bod wedi sefydlu ein hunain erbyn hyn i fod yn apelgar i
sawl gwahanol garfan o bobl, gan gynnwys pwyllgorau’r
eisteddfodau lleol, cystadleuwyr, beirniaid, cyfeilyddion
ayyb.
Mae’r cydweithio rhwng y Gymdeithas a swyddogion
y ddwy brifwyl wedi dwyn ffrwyth a gobeithir y bydd
rhagor o gydweithredu yn digwydd yn y dyfodol er lles
pawb sydd yn gweithio/gwirfoddoli ym myd yr
eisteddfodau yng Nghymru
Da gweld bod mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’n
gwefan erbyn hyn a bod cynnydd wedi bod yn y
rhaglenni sydd yn ymddangos arni. Hyn yn arwydd bod
modd hysbysebu eich eisteddfod yn rhad ac am ddim i
ddarpar gystadleuwyr drwy ddefnyddio’r wefan.
Ni wedi gweld cynnydd mawr yn y bobl sydd yn
defnyddio ein tudalen ar “facebook”. Mae’n bwysig ein
bod yn defnyddio’r cyfryngau hyn er mwyn cael ehangu’r
neges am waith y Gymdeithas. Hefyd mae mwy o bobl
wedi tanysgrifio i dderbyn ‘Steddfota, sef newyddlen y
Gymdeithas yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Hyn eto yn
brawf bod y diddordeb mewn digwyddiadau eisteddfodol
ar i fynny.
Gyda siom mawr rwyf am eich hysbysu bod Meirion
MacIntyre Huws un o’n Swyddogion Datblygu wedi
ymddiswyddo o’i waith yn ystod y mis diwethaf,
oherwydd resymau teuluol. Rwyf am gymryd y cyfle hwn
i ddiolch i Mei am ei holl waith arbennig yn natblygiad y
Gymdeithas yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac am
ddymuno yn dda iddo yn y dyfodol.
Mi fyddwn yn hysbysebu’r swydd o fewn yr
wythnosau nesaf, ond rwyf am holi yn garedig i bawb fod
yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod hwn, gan na
fydd y wefan yn cael ei diweddaru!
Wrth derfynu rwyf am dalu teyrnged i’m cyd
swyddogion, i aelodau o’r pwyllgor ac i Mei a Shân am
eu gwaith diflino er budd y Gymdeithas ac wrth gwrs er
lles ein heisteddfodau ym mhob cwr o Gymru.
Edrych ymlaen at eich gweld yn Y Fenni.
Megan

Iestyn Tyne o Bwllheli, Enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd, yn galw
heibio stondin y Gymdeithas ac yn ymddiheurio nad oedd wedi cael
cyfle i geisio ar y cystadleuaeth dyddiol!!! Yn siwr bod pethau
pwysicach ganddo ar ei feddwl! Mae Iestyn yn hen ffrind i’r
Gymdeithas ac wedi codi sawl rhaglen oddiar ein stondin a’n gwefan
dros y ddwy flynedd diwethaf – ac yn wir wedi llwyddo mewn sawl
Eisteddfod leol gan gynnwys ennill Cadair Eisteddfod y Wladfa

D.J. Sal a LoisWilliams o Ysbyty Hospital S4C ac Owain Williams,
cyflwynydd Tag yn beirniadu cystadleuaeth y dydd

Susan Price o Lanwrtyd a John
Thomas o Gastell Newydd
Emlyn - dau o’r gwirfoddolwyr
bu’n helpu ar y stondin
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Myrddin yn gwasgaru hud a
lledrith ar y stondin!

Manylion Cystadleuaeth y Gymdeithas
ar gyfer 2016/17

Mynnu Gair
Os hoffech chi ddefnyddio
gwasanaeth ein Swyddog Datblygu,
Shân Crofft, dyma’r manylion:
shan@steddfota.org
02920 213596
07770 870605

‘Ffrindiau ‘steddfodol

Bydd ennill mewn dwy eisteddfod leol – a dwy yn unig – rhwng
Eisteddfod Genedlaethol 2016 a diwedd Gorﬀennaf 2017 yn rhoi’r
hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2017 am wobrau o £150,
£100 a £50.

2016-2017

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

Enillwyr Ysgoloriaeth 2015
A sut gwariwyd yr ysgoloriaeth?
Dyma beth mae un o'r enillwyr, Owain John
Jones wedi dweud “ Mae ennill yr Ysgoloriaeth
wedi bod o gymorth mawr i mi ddatblygu fy
sgiliau perfformio.
‘Rwyf wedi buddsoddi’r arian a’r wersi mewn
amryw o feysydd sy’n ymwneud a chanu, llefaru a
pherfformio.
‘Rwyf eisiau diolch yn fawr i Gymdeithas
Eisteddfodau Cymru am gynnig yr Ysgoloriaeth ac
i Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair
Powys am ei noddi. Mae’n gyfle amhrisiadwy i’r
ifanc gael derbyn hyfforddiant pellach yn y maes
perfformio.”

Steddfota
drwy’r post’
Hoffech chi dderbyn copi o
’Steddfota drwy’r post? Cysylltwch â
Shân neu ewch i’n gwefan.

Galw am luniau
Enillwyr Ysgoloriaeth y Gymdeithas 2015 – Mali Elwy ac
Owain John Jones gyda Edwin Hughes, Cofiadur Eisteddfod
Talaith a Chadair Powys, noddwyr yr Ysgoloriaeth

Mae Mali Elwy yn arall gyfeirio rhywfaint - meddai
‘Er mod i wedi gwario rhywfaint o’r arian ar wersi
llefaru a chanu, bydd rhan helaeth o’r ysgoloriaeth yn cael ei gwario ar gwrs preswyl perfformio rwyn
gobeithio mynychu yn y dyfodol. Hoffem ddiolch i sefydliadau fel Cymdeithas Eisteddfodau Cymru ac
wrth Eisteddfod Powys sydd yn cynnig cyfleoedd fel hyn i bobl ifanc’
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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 Shân.

Dyddiad

Enw’r Eisteddfod

Ysgrifennydd

Rhif Cyswllt

AWST 2016
27 – 29 Awst

Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan

Dorian Jones

01570 422678

MEDI 2016
2 Medi
9 – 10 Medi
17 Medi
17 Medi
24 Medi
24 Medi
30 Medi

Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hyn Môn - Celf a Chrefft
Eisteddfod Gadeiriol Tregaron
Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hyn Môn - Cystadlaethau Llwyfan

Helen Elis
Ffion Medi Lewis-Hughes
Mrs. Mair Davies
Anwen Evans
Meinir Lewis
Susan Price
Helen Elis

01286 830886 / 724970
01974 298730 / 07795 507866
01970 890245
01269 833568
01570 470050
01591 610303
01286 830886 / 724970

HYDREF 2016
1 Hydref
1 Hydref
7 Hydref
7 Hydref
8 Hydref
8 Hydref
8 Hydref
14 Hydref
15 Hydref
21 Hydref
22 Hydref
29 Hydref
29 Hydref

Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Eisteddfod Calfaria, Garnant
Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Eisteddfod Y Plant, Llandrindod
Eisteddfod Troedrhiwdalar
Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas
Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint

Anwen Hughes
Margaret Jones
Gwladys Davies
R.Derfel Roberts
Catrin Bellamy Jones
Mrs Gill Wilson
Megan Price
Ruth Jones
Davinia Davies
Helen Evans
Eirlys M. Hughes
Menna Richards
Mair Williams

01492-640288
01686 430474
01269 823138
07833 506500
01545 580279
01597 824726
01591 620640
01248 853957
01269 870490
01792 883252
01286 870898
01691 780355
01558 650292

Iris Hawkins
Luned Jones
Ffiona Evans
Ceri Roberts
Geraint Roberts
Helen Evans
Mary Robinson
Jean Huxley
Gwyn Parry Williams
Ceinwen Parry
Ffion Medi Rees
Dawn Jones
Heulwen Francis
Mary C. Jones

01570 470554
02920 861281
01824 790875
01824 790187
01267 229047
01248 723038
01874 624350
01874 730282
01766 810717
01352 771333
01982 553502
01938 820272
01558 685398
01286 660768

TACHWEDD 2016
4 Tachwedd
Eisteddfod Ciliau Aeron
4 Tachwedd
Eisteddfod y Cymoedd, Ystrad Mynach
4 Tachwedd
Eisteddfod Llandyrnog
5 Tachwedd
5 Tachwedd
5 Tachwedd
12 Tachwedd
12 Tachwedd
19 Tachwedd
19 Tachwedd
26 Tachwedd
26 Tachwedd
26 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Eisteddfod Y Talwrn,Ynys Môn
Eisteddfod Trallong
Eisteddfod Cwmdu
Gãyl Cerdd Dant Llñn ac Eifionydd
Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc – Shir Gâr
Eisteddfod Y Foel
Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
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