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LLENOR A THYNNWR LLUNIAU

Yn o luniau campus Lynda Ganatsiou.

H

yd a lled Cymru mae un enw wedi
codi‘n aml ym myd yr eisteddfodau, sef
Lynda Ganatsiou. Mae Lynda wedi
ennill mewn sawl eisteddfod bellach gyda
ffotograffau trawiadol tu hwnt yn ogystal â
mewn cystadlaethau arlunio. Ond mae hi
hefyd wedi ennill ar Ryddiaith Agored yn
Eisteddfod Y Ffôr ac yn ddiweddar enillodd ar y
Stori Fer yn Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys.
Mae gan Lynda’n amlwg y gallu troi ei llaw at
sawl cyfrwng. Ond pwy yw Lynda ac o ble daw
ei henw ecsotig?
Mae’r hanes i gyd ar dudalen 2.

TEYRNGED I MERÊD
‘Rocet’ Arwel Jones o
Aberystwyth enillodd gadair
Eisteddfod Cwmystwyth fis
Medi gyda cherdd er cof am
y diweddar Meredydd
Evans. Testun y gerdd oedd
Meredydd Evans
Terfynau, testun a osodwyd
gan Merêd ei hun. Hedd Bleddyn wnaeth y gadair,
eto, er cof am Merêd ac fe’i lluniwyd i gyfleu rhai o
nodweddion ei gymeriad unigryw: derw: cadernid,
cymeriad a hir oes; llechfaen: Tanygrisiau a phlwm:
Cwmystwyth. Dyma’r tro cyntaf ers hanner can
mlynedd i eisteddfod gael ei chynnal yng
Nghwmystwyth a bu’n llwyddiant mawr.

RAFFL 2016 CYFARFOD DAN EI SANG!
Mae tocynnau Raffl Fawr y
Gymdeithas bellach ar gael.
Eto eleni mae’r Gymdeithas yn
cynnig tocynnau raffl i aelodau
ac am bob tocyn a werthir, ar ôl
y 15 cyntaf, caiff yr eisteddfod
gadw’r arian. £1 yr un fydd
tocynnau. Dyma gyfle gwych i
godi arian heb orfod fynd i’r
drafferth o argraffu tocynnau
raffl eich hunain.
Mae’r Gymdeithas yn
ddiolchgar iawn i gwmni
Teithiau Elfyn Thomas am
noddi’r Raffl eto eleni.

DIOLCH
Dymuna’r Gymdeithas
ddiolch o galon i Ganolfan
Arddio Derwen yn Y Trallwng
am eu cyd-weithrediad parod
drwy gludo soffa a chaderiau
newydd hardd (ar gyfer
stondin y Gymdeithas yn
Eisteddfod Genedlaethol
Meifod), yn y fan a’r lle ac yn
rhad ac am ddim.
derwengardencentre.co.uk
01938 553015

B

u’r seremoni Anrhydeddu
Gwirfoddolwyr a gynhaliwyd
gan y Gymdeithas ar Faes
Eisteddfod Genedlaethol ym
Meifod eleni yn llwyddiant
ysgubol unwaith yn rhagor.
Roedd Pabell y Cymdeithasau yn
llawn i’r ymyl wrth i nifer o
wirfoddolwyr dderbyn
cydnabyddiaeth am eu gwaith
diflino i’w heisteddfodau lleol
dros gyfnod o flynyddoedd
maith.
Dywedodd un o’r swyddogion a

’steddfota

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

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

oedd yn gyfrifol am drefn yn yr
ystafell nad oedd yr un cyfarfod
arall wedi denu cynifer o bobl ers
blynyddoedd lawer!
Er mwyn i bawb gael lle bu rhaid
gofyn i aelodau iau y gynulleidfa
sefyll ar hyd yr ymylon a rhoi eu
seddi i’r genhedlaeth hñn!
Gan edrych ymlaen at
Eisteddfod Gendlaethol 2016
mae’r Gymdeithas yn barod
wedi ystyried newid y lleoliad i
babell fwy i sicrhau bod lle i
bawb eistedd y tro nesaf!

mynnu gair
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

galw am luniau

Cofiwch hefyd am ein gwefan:

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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www.steddfota.org
ble ceir yr hanesion diweddaraf
o fyd yr eisteddfodau.

LYNDA GANATSIOU GWLAD GROEG
hynny aeth i weithio i gwmni gãr Lynda.
Codwyd Lynda ym mhentref (tref erbyn hyn)
Pontarddulais, ac felly bu cerddoriaeth a’r
celfyddydau yn rhedeg drwy’i gwythiennau o oed
ifanc iawn. Wedi bod i ffwrdd o Gymru gyhyd,
anodd oedd iddi gadw ei mamiaith yn fyw gan nad
oedd ganddi fawr o neb i siarad Cymraeg â hi o
ddydd i ddydd. Y dyddiau hyn, gyda’r dechnoleg
ddiweddaraf, wrth gwrs mae pethau’n llawer haws
ac yn aml mae’n gwrando ar raglenni radio
Cymraeg sy’n apelio ati’n fawr.
Sbel yn ôl, sylwodd Lynda bod ei Chymraeg yn
dechrau rhydu felly doedd ond un peth amdani
ond dechrau cystadlu yn rhai o’r Eisteddfodau lleol
a ddaeth ar eu traws ar y we.
“Yn ffodus iawn i mi, mae gwefan Cymdeithas
Eisteddfodau Cymru’n hysbysebu rhaglenni’r
eisteddfodau sydd i ddod, sy’n gwneud pethau’n
haws i mi baratoi ymlaen llaw”, meddai Lynda
sydd yn gystadleuydd brwd.
Wrth drafod ei gyrfa eisteddfodol meddai, “Ni fûm
yn ffodus ar y dechrau ond, rwy’n cystadlu mewn
nifer fawr o eisteddfodau lleol ledled Cymru yn
gyson erbyn hyn. Braf ydi gallu cadw cysylltiad â’r
iaith drwy gystadlu fel hyn. Gan fy mod â
diddordeb mawr mewn arlunio a thynnu lluniau
gyda chamera, rwy wedi gallu ehangu fy
niddordebau yn y meysydd hyn hefyd. Fu’n anodd
ar y dechrau ond dyfal donc a dyrr y garreg!”. Yn
sicr mae’r hen ddihareb yn wir yn achos Lynda
gan ei bod bellach yn fuddugol o fis i fis yn rhywle
neu’i gilydd yn Nghymru.
Dymuna’r Gymdeithas bob lwc iddi i’r dyfodol
gan obethio ei bod yn hwb i eraill hefyd droi at
gystadlu yn ein heisteddfodau lleol.

C

ymraes o ardal Abertawe yw Lynda Ganatsiou
yn wreiddiol ond gadawodd erwau gwyrdd
Cymru yn ôl yn y 1970au gyda, meddai ‘enw
llawer haws i’w ynganu, sef Jones!’ Ymfudodd i
Sweden ac wedi rhai misoedd yn dysgu Saesneg fel
ail-iaith yn Stockholm fe gwrddodd â Groegwr a
ddaeth, maes o law, yn ãr iddi. Yn 1976
gadawodd y cwpl oerfel Llychlyn a symud i wres
Canoldir Ewrop. Yno ers bron i ddeugain mlynedd
maen nhw’n byw yn Thermi, maestref rhyw 10
cilomedr o ganol tref Thessaloniki (Salonica) ar y
tir mawr yng ngogledd Gwlad Groeg.
Mae gan Lynda ddau o blant, Joanna ac Andreas,
dau sydd wedi dilyn llwybrau tra gwahanol. Ar ôl
cael doethuriaeth ym Mhrifysgol Leeds bu
Joanna’n gweithio mewn cwmni yn Swydd Derby.
Oddi yno fe aeth i weithio mewn cwmni Swisaidd
yn nhref Basel. Gyrfa ryngwladol iawn felly!
Cafodd Andreas y mab wedyn ei radd Baglor
mewn Peirianneg Cemegol a Gradd Meistr mewn
Peirianneg Biocemeg ym mhrifysgol Abertawe.
Wedi dychwel i Wlad Groeg bu rhaid i Andreas
gyflawni ei ddyletswydd milwrol gorfodol drwy
ymuno â’r fyddin am ddeunaw mis. Yn dilyn

BARDD AC OFFERYNNWR

CEC, GCD a CFfI

Profiad hyfryd i’r Gymdeithas oedd clywed am
lwyddiant Iestyn Tyne, Pwllheli, yn ennill Cadair
Eisteddfod Llanwrtyd yn ddiweddar. Rydym yn
gwybod bod Iestyn wedi galw i mewn i stondin y
Gymdeithas yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a
chodi copi o Restr Testunau Eisteddfod Llanwrtyd.
Iestyn hefyd oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth
yr Unwad Offerynnol dan 19 oed yn Llanwrtyd a
daeth yn ail am y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd yn gynharach eleni. Bu Iestyn hefyd yn un
o’r gweithdai llenyddol dan ofal Y Prifardd Guto
Dafydd a drefnwyd gan y Gymdeithas ym mis Ebrill.
Llongyfarchiadau mawr iddo ac edrychwn ymlaen at
adrodd ei lwyddiannau yn y dyfodol.

Fe fydd gan y Gymdeithas
stondin yng Ngãyl Cerdd Dant
Porthcawl a’r Cylch ar
Dachwedd 14eg eleni lle bydd
cyfle i godi llu o restrau
testunau a chael gwybodaeth
am gystadleuaeth ac
ysgoloriaeth y Gymdeithas.
Byddwn hefyd yn ymweld ag
Eisteddfod Clybiau Ffermwyr
Ifanc yng Nghanolfan y
Celfyddydau, Aberystwyth ar y
21ain o Dachwedd.
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o fyd yr eisteddfodau
Dyma gasgliad o gystadleuwyr a
buddugwyr yn rhai o’r eisteddfodau
lleol yn ystod y misoedd diwethaf.

Criw o bobl ifanc yng nghwmni Bardd Plant Cymru ar y pryd, Aneirin Karadog,
yn y sesiwn Rap a gynhaliwyd yn y Lolfa Lên ym Meifod.

Rocet Arwel Jones, Aberystwyth,
enillydd cadair Eisteddfod Cwmystwyth

s, Gwyddgrug,
Mared Llewelyn Williams, Morfa Nefyn; Sioned Martha Davie
Esther Llwyd
ac
eli
Felinh
o'r
Owen
Wyn
Pencader; Y Prifardd Twm Morys; Osian
Lên, Meifod.
Lolfa
y
yn
Ifanc
on
Lenori
i
sesiwn
y
Ifan o Dal-y-bont, Ceredigion yn diyn

Unawd Blwyddyn 3 yn Eisteddfod Bethel,
Melin y Coed: Enillydd, Erin Fflur, yn ail Caron
Ynyr ac yn drydydd Elen.

!
Llongyfarchiadau

Cystadleuwyr Darlleniad o'r Beibl dan 19 yn Eisteddfod
Gadeiriol Llanwrtyd: Luke Rees, Lucy Thomas a Maisey
Wilcocks

Enillwyr Ysgoloriaeth y Gymdeithas, Mali Elwy ac Owain
John Jones, gydag Edwin Hughes, Cofiadur Eisteddfod Talaith
a Chadair Powys, noddwyr yr ysgoloriaeth.
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h ddyddiol y
Cast Ysybty Hospital gyda Cynwal ap Myrddin, enillydd cystadleuaet
.
Meifod
ym
lethol
Gened
fod
Gymdeithas, ddydd Sadwrn gyntaf yr Eistedd

Unawd o Sioe Gerdd yn Eisteddfod
Bethel, Melin y Coed: - Cyntaf Tegid
Goodman ac yn ail, Cadi Gwyn.

Deuawd Offerynnol Eisteddfod Gadeiriol
Llanwrtyd : Elinor Hulin-Taylor ac
Elan Mari Mabbutt

Sophie Ashton Llawryglyn, yng nghwmni ei ffrindiau yn derbyn y Cwpan am y
cystadleuydd mwyaf addawol yn Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys oddiwrth ei hathrawes
Sara Meredydd.

Luke Rees o Bontantwn yn derbyn Cwpan Charcroft Electronics Ltd i'r cystadleuydd
mwyaf addawol yn sesiwn y prynhawn Eisteddfod Llanwrtyd. Gydag o mae Mr Bryn
Davies, Mr D Huw Rees a Mr Huw Carrod.

www.steddfota.org
Cofiwch bod oriel luniau ar ein gwefan:
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Mali Elwy a Beca Williams, Tanyfron,
Dinbych a ddaeth yn fuddugol yng
Nghystadleuaeth y Gymdeithas ym
Meifod

Cofiwch am
Gystadleuaeth Gorawl
Eisteddfodau Cymru
Mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
ynghyd â’r Eisteddfod Genedlaethol yn
cynnig cystadleuaeth gorawl newydd
sbon yn yr Eisteddfod Genedlaethol
2016.
Mae'r gystadleuaeth yn annog corau
sydd, hyd yn hyn, yn cystadlu mewn
eisteddfodau lleol yn unig i geisio'u lwc
ar Faes y Brifwyl yn Sir Fynwy. Neu
efallai annog criwiau hyd a lled y wlad i
godi côr yn eu hardal er mwyn cymryd
rhan yn y gystadleuaeth?
Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol
rhwng Mai 2014 a Mai 2016 yn rhoi'r
hawl i gystadlu
Mwy ar www.steddfota.org

ACHUB CADAIR ODDI AR EBAY
Yn gynharach eleni, yn dilyn
ymgyrch lwyddiannus,
llwyddwyd i brynu Cadair
Eisteddfod Pwllheli 1921, a fu
ar werth ar Ebay o bob man.
Dychwelwyd y gadair i’r ardal,
yn benodol i Goleg Meirion
Dwyfor. Yno, ganol Hydref
cynhaliwyd seremoni fer i
chroesawu’n ôl adref.
Yn eistedd yn y gadair mae
Alun Jones Williams, gyda Lois
Llywelyn Williams ar y chwith
iddo a Gruffydd Rhys Davies ar
y dde, tri myfyriwr o Goleg
Meirion Dwyfor sydd wedi
ennill ar destunau llên mewn
sawl eisteddfod leol.

CYSTADLEUAETH GWOBR £150
CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU

ENSEMBLE LLEISIOL 10 - 26 oed

rhwng 3 a 6 mewn nifer
Cymdeithas
Eisteddfodau
Cymru

Hunanddewisiad gyda
chyfeiliant neu'n ddi-gyfeiliant.
Geiriau Cymraeg.
Perfformiad – dim mwy
na 4 munud

Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad a’r cyfeilydd.
Gwobrau: Yr eisteddfod leol i benderfynu.
Bydd ennill mewn dwy eisteddfod leol – a dwy yn unig – rhwng
Eisteddfod Genedlaethol 2015 a diwedd Gorffennaf 2016 yn rhoi’r
hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 am wobrau o £150,
£100 a £50.
Ysgoloriaeth
Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gwerth
£1,000) yn flynyddol i alluogi’r enillwyr i dderbyn hyfforddiant pellach
ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol.
Dim ond unwaith mae’n bosib ennill yr ysgoloriaeth. Os yw Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru'n cynnwys mwy nag un
cystadleuydd, fe rennir yr ysgoloriaeth rhyngddynt.
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GWEITHDAI

RHAD AC AM DDIM
I gyd-fynd â’r gystadleuaeth
Ensemble Lleisiol mae’r
Gymdeithas yn barod wedi
cynnal nifer o weithdai gyda
thiwtoriaid profiadol mewn
gwahanol ardaloedd, gyda
mwy i ddod. Y syniad yw
annog cystadleuwyr i fynd i
fynychu eisteddfodau lleol.
Os oes gennych ddidordeb
bod yn rhan o’r gweithdai
cysylltwch â Mei neu Shân.
Mae mwy o wybodaeth am
leoliadau a dyddiadau
gweithdai ar gael ar ein
gwefan steddfota.org.

EIN GWEFAN
steddfota.org
Cofiwch bod ein gwefan yn lle
hwylus iawn i weld beth yw’r
diweddaraf ym myd yr
eisteddfod leol. Mae modd
lawr-lwytho rhestrau
testunau, gweld lluniau a
chanlyniadau a llawer mwy.

O’R OES A FU
F

el y gãyr llawer ohonom nid
oes eisteddfod Nadoligaidd yn
cael ei chynnal y dyddiau hyn.
Biti garw am hynny gan mai dros
y Nadolig y cynhaliwyd yr
‘eisteddfod’ gyntaf erioed. Yn
1176 galwodd Arglwydd Rhys
gyfarfod yng Nghastell Aberteifi
ac anfonodd genhadon i bob cwr
o’r wlad i wahodd beirdd a
cherddorion yno i gystadlu yn
erbyn ei gilydd. Y brif wobr i’r
buddugwyr oedd cadair wrth
fwrdd yr Arglwydd a dyna
gychwyn ar yr hen arfer o roi
cadair yn brif wobr mewn
eisteddfod, traddodiad sydd gyda
ni hyd heddiw. Dyma ddwêd Brut
y Tywysogion am yr ãyl arbennig
honno:
‘Y Nadolig yn y flwyddyn honno
y cynhelis yr Arglwydd Rhys ap
Gruffudd llys yn ardderchog yn
Aberteifi, yn y castell, ac y
gosodes deuryw ymryson yno, un
y rhwng beirdd a phrydyddion,
un arall y rhwng telynorion a
chrythorion a phibyddion ac
amrafaelion genhedloedd gerdd
miwsig, ac ef a beris gosod dwy
gadair i'r gorchfygwyr ac ef a
anrhydedodd y rhei hynny o
roddion ehelaeth’.
Ganrifoedd yn ddiweddarach,
dros gyfnod Nadolig 1595 daeth
criw o feirdd a thelynorion i
Lyweni ger Dinbych i ganu.
Cofnodwyd eu henwau fel:
‘Thomas ap Richard; Lewis
Penmon; Simwnt Fychan;
Rhydderch Delyniwr; Siôn Llifon;
Peilyn Walter Grythor; Huw
Pennant prydydd; John Robert
telyniwr; Efan Gôch prydydd;
John James telyniwr; Edward
Mechain telyniwr’. Does fawr o
wybodaeth ar gael am y cyfarfod
ei hun ond gellir dychmygu y bu
tipyn go lew o hwyl yno!
Roedd Eisteddfodau Nadoligaidd
tebyg i wyliau Aberteifi a
Llyweni’n boblogaidd tu hwnt
hyd at y ddeunawfed ganrif pryd y
bu cryn fynd arnyn nhw, fel
Eisteddfod Caereinion, 1856;
Treherbert, 1879; Aberafan,
1853; Rhymni, 1856;
Penybontfawr 1858, Ffestiniog
1884 a Merthyr Tudful, 1856 i

EISTEDDFODAU
NADOLIGAIDD
enwi ond llond dwrn. Dyma
gerdd yn clodfori Eisteddfod
Temlwyr Da Penygroes, Dyffryn
Nantlle, Rhagfyr 26ain 1899:
Am Eisteddfod fawr Nadolig
Y mae pawb yn awr yn sôn.
Sôn am hon sydd trwy Feirionydd
A thrwy Arfon a Sir Fôn.
Eisteddfodwyr eiddgar ddeuant
Yma’n lluoedd o bob man,
Hefyd beirdd o bob rhywogaeth
Ddeuant yma i wneyd eu rhan.
Daw adroddwyr De a Gogledd
I’r Eisteddfod yn ddiri
I ymgeisio am y gini
Am ganmol Everybody's Tea.
Ie, te oedd llymaid y dydd a
daw’n amlwg mai llymeitwyr te a
selogion cymdeithasau dirwest
oedd y tu ôl eisteddfodau
Nadoligaidd y cyfnod. Mae’r holl
destunau a osodid yn frith o
gyfeiriadau moesgar fel ‘Testun
Adroddiad i’r Plant: Y Meddwyn’:

Poster Eisteddfod Bethesda, Merthyr
Tudful 1856 a gynhaliwyd, fel nifer yn
y cyfnod, ar ddydd Nadolig.

LLUNIAU! LLUNIAU!

Pwy ydyw’r dyn a welaf?
Pwy yw? O! gwelwch ef,
Mae’n destyn gwawd a dirmyg
I holl blant bach y dref.
Ond er y cyfan myned
A fyn mewn rhwysg i’r Farn,
Gan sathru deddfau Duw y Nef
O dan ei draed yn sarn.
Teitl Traethawd Eisteddfod
Cymrodorion Dirwestol Merthyr
Tudful, Nadolig 1856 oedd
‘Sefyllfa Wareiddiol y Cymry’ ac
yn y traethawd buddugol mae’r
awdur yn nodi bod ‘ym Mhrydain
gymaint â chwe chan mil o
feddwon yn ymlygru, yn
ymddyrysu, yn ymhurtio, yn
syfrdanu ac yn ymfelldithio trwy
ymarferiad beunyddiol â chwpan
y felldith’. Felly, testunau moesol,
ceidwadol oedd y drefn yr oes
honno. Ond yn Eisteddfod Gelli
Groes, Nadolig 1850 gosodwyd
testun a oedd, ar y pryd efallai’n
un a fyddai’n denu’r beirdd
colledig a sychedig sef ‘Y
Traithawd goreu ar ansawdd a
gwerth y Pedwar Mesur ar
Ugain’. Un bardd yn unig a
fentrodd i’r gystadleuaeth!
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Dyma’r merched a fu mor
brysur yn bwydo beirniaid,
cystadleuwyr a chynulleidfa
yn Eisteddfod Bethel, Melin y
Coed ddechrau Hydref: Eirlys
Hughes, Mair Mathews a
Prydwen Morris.
Oes gennych chi luniau, hen
neu newydd, o weithgaredd y
tu ôl i’r llwyfan yn eich
eisteddfod chi?
Anfonwch nhw at Mei neu
Shân ein Swyddogion
Datblygu os gwelwch yn dda.
Y gobaith yw casglu digon i
gyhoeddi cyfrol i ddathlu ein
traddodiad eisteddfodol lleol.

calendr eisteddfodau

cefnogwch!

Cofiwch bod modd lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar wefan y Gymdeithas hefyd.
TACHWEDD
7 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog

Geraint Roberts

01267 229047

7 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant

Menna Richards

01691 780355

7 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol y Talwrn

Martin Samuel Jones

07743 413551

13 Tachwedd

Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo

Non Llwyd

14 Tachwedd

Eisteddfod Cwmdu

Jean Huxley

01874-730282

20/21 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Watcyn Roberts

07815 093955

21 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn

Ceinwen Parry

01352 771333

28 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech

Heulwen Francis

01558-685398

28 Tachwedd

Eisteddfod Trallong

Mary Robinson

01874 624350

28 Tachwedd

Eisteddfod y Foel

Dawn Jones

01938 820272

28 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn

Mary C. Jones

01286 660768

23 Ionawr

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

Mr Gwyn Parry Williams

01766 810717

29 Ionawr

Eisteddfod Dihewyd

Meinir Lewis

01570 470 050

30 Ionawr

Eisteddfod Cenarth

Julia James

01239 710808

30 Ionawr

Eisteddfod Gadeiriol Garndolbenmaen

Rose A.Jones

01766 530772

Eisteddfod Gadeiriol Crymych

Lynwen ap Gwynedd

01239 698681

Greta Ellis

01766 540902

Sheila Patterson

01654 782270

Lowri W Griffith

01286 880291

Bethan Davies

01654 711052

Ceri Davies

01239 891296

Margaret Bowen

01559-362215

Siân Thomas

01550 777934

Llinos Pritchard

01678 530263

Gwawr Davalan

01650 531279

nonllwyd@gmail.com
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CHWEFROR
6 Chwefror

Gelli di gystadlu trwy
Dyma be’ sydd angen i ti wneud:
6 Chwefror
Eisteddfod Llawrplwy’
roi dy luna/ Phenstryd
fideo
Tynna lun neu gwna fideo o’r
ar Facebook neu
#PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud Twitter a chofia gynnwys
13y Gymraeg
Chwefror e.e, fideo
Eisteddfod
Abergonolwyn
yn
ohonot Flynyddol
#PethauBychain
yn dy neges.
ti a dy ffrindiau yn mwynhau
13 Chwefror
Gadeiriol Llanllyfni
defnyddio’r
GymraegEisteddfod
mewn siop,
Dyddiad cau:
mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed
30 Tachwedd 2014
neu’n
cymdeithasu... Eisteddfod Gadeiriol
20 Chwefror
Dilyna Llanegryn
ni am fwy o fanylion:
@iaithfyw
Cymraeg

This
what you needEisteddfod
to do:
20 is
Chwefror
Brynberian
Take a picture or create a short
Post your picture
video of the little things that you
or video on Facebook or
27 Chwefror
Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth
do in Welsh, for example, a clip
Twitter and include the
#LittleThingsInWelsh
of you and your mates enjoying
MAWRTH
on your message.
and using your Welsh in a shop,
at a gig, doing something sporty
Closing date:
Mawrth
Eisteddfod Gadeiriol
Llangadog
or25,26
socialising...
30 November
2014 a’r Cylch
Follow us for
more information:
Gadeiriol
Llandderfel
@iaithfyw
Cymraeg

25 Mawrth

Eisteddfod

26 Mawrth

Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy
Pob lwc!

28 Mawrth

Eisteddfod Capel Talybont,Rhyduchaf

Gwenan Jones

07861 925222

28 Mawrth

Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur

Eirian Roberts

01745 860425

30 Mawrth

Eisteddfod Capel y Groes, ger Llanwnnen

Ann Davies

01559 362626

EBRILL
#PethauBychain
#LittleThingsInWelsh
9 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho

Dilwyn Thomas

01758 740704

16 Ebril

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr

Eleri Hughes

01758 750254

www.steddfota.org
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