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O GADAIR I GADAIR    
Yn ôl yr hen drefn farddol yng Nghymru

roedd angen i fardd fwrw prentisiaeth o
naw mlynedd cyn cael ei ystyried yn fardd
cadeiriol, neu’n ‘bencerdd’. Roedd hynny’n
ddigon i dorri calon sawl bardd dros y
canrifoedd. Ond mae Hannah Roberts o
Gaerdydd wedi ei chadeirio naw o weithiau’n y
blynyddoedd diwethaf a hithau ond wedi
cychwyn ar ysgrifennu’n gymharol ddiweddar.
Llynedd daeth i’r brig yn Eisteddfodau Felindre
Maenclochog a Chrymych ac yn Chwefror
eleni fe gipiodd y gadair yng Nghrymych am yr
ail flwyddyn yn olynol. Hwyrach i rai ohonoch
adnabod wyneb Hannah gan ei bod wedi actio
mewn sawl cyfres deledu gan gynnwys
Compasionate a Pobl y Cwm. Bu’n darllen y
newyddion am gyfnod hefyd. Yn ôl Hannah
mae barddoni yn ‘hobi newydd’ iddi hi ac
mae’n amlwg ei bod yn cael gryn hwyl arni.
Edrychwn ymlaen at weld mwy o’i hanes yn
Steddfota yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.
Yn y llun mae Hanna’n dal y gadair hardd a
enillodd yng Nghrymych. Gwnaed o gadair
hardd ac unigryw o garreg las y Preseli.

LLYFRYN ARFERION DA
Mae’n fwriad gan y Gymdeithas gyhoeddi llyfryn
neu daflen yn rhoi eisteddfodau newydd ar ben
ffordd ynghlych â threfnu eisteddfodau. Llyfryn yn
rhannu arferion fydd o a hwnnw’n cynwys pob
math o syniadau, cynghorion ac yn y blaen i wneud
gwaith aelodau pwyllgorau yn haws. Byddwn yn
holi swyddogion eisteddfodau hyd a lled y wlad os
oes ganddyn nhw arferion da y byddent yn fodlon
eu rhannu ag eisteddfodau eraill (pa bryd i gychwyn
ar lunio rhestr testunau, pa bryd y dylid cysylltu â
beirniaid ac yn y blaen. Oes gennych chi bethau
tebyg i’w rhannu? Os felly fe fyddai ein Swyddogion
Datblygu’n falch iawn o glywed gennych.



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

Cofiwch hefyd am ein gwefan:
www.steddfota.org 
ble ceir yr hanesion diweddaraf
o fyd yr eisteddfodau.

mynnu gair

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

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Ffrindiau ’steddfodol

RAFFL 2016

Cofiwch bod tocynnau Raffl
Fawr y Gymdeithas 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.

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.

ENWEBIADAU
ANRHYDEDDU 2016
Dim ond gair i’ch hatgoffa bod y
Gymdeithas yn awyddus i glywed
gennych pwy ddylem eu
hanrhydeddu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol eleni am eu gwaith
dygn a diflini dros eisteddfod leol.
Pob blwyddyn rydym yn
anrhydeddu nifer o bobl mewn
seremoni arbennig ystod yn ein
Cyfarfod Blynyddol ar Faes y
Brifwyl. Gwirfoddolwyr o’r De fydd
yn derbyn ein diolch eleni.
Cysylltwch â Shân Crofft.

DENU AELODAU
IFANC YNG
NGHENARTH
Mae’n ffaith adnabyddus ei bod
yn anodd iawn y dyddiau hyn i
ddenu pobl ifanc i fod ar byllgor
eisteddfod. Ond yr hyn a wnaed
yng Nghenarth y llynedd oedd
rhoi’r cyfle i bobl ifanc arwain yr
eisteddfod o bryd i’w gilydd ac yn
dilyn y profiad a’r mwynhad a
gawsant penderfynodd un neu
ddau ohonynt ag ymuno â’r
pwyllgor. Newyddion da iawn felly
ac yn syniad gwerth chweil i
eisteddfodau eraill ei efelychu
efallai?

CYSTADLEUAETH
LOGO MAES B
Mae Maes B, gãyl ieuenctid yr
Eisteddfod Genedlaethol am i
bobol cyflwyno cynlluniau i’w roi
ar grysau-T newydd ar gyfer yr
ãyl. Bydd yr enillydd yn cael
tocyn i Faes B 2016 yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir Fynwy, gyda’r
cynllun newydd yn ymddangos ar
grysau-t yr ãyl eleni. Y dyddiad
cau i anfon y logo i mewn yw 8
Ebrill a bydd yr enillydd yn cael ei
gyhoeddi ar 22 Ebrill.

E-bostiwch ffeil res uchel o’ch
cynllun at:
cadi@eisteddfod.org.uk. 

GRANT £100 YN
DOD I BEN
Bydd y grant o £100 i ddenu
cynulleidfa a chystadleuwyr i
eisteddfod yn dod i ben fis
Mehefin. Byddwn yn eich hysbysu
o unrhyw gynllun newydd, os
bydd un, yn Steddfota ac ar ein
gwefan.

DYDDIAD CAU’R
GENEDLAETHOL
Feirdd ac awduron, cofiwch bod
dyddiad cau anfon cynnyrch i
Adran Llenyddiaeth yr Eisteddfod
Genedlaethol 2016 yn agosáu.
Ebrill 1af yw’r dyddiad hollbwysig
os ydych am fentro eleni.



Bellach, mae ffordd
newydd o glywed

am hanesion
eisteddfodau lleol
ledled y gorllewin, gan
fod pobl eisoes wedi
dechrau manteisio ar
gyfleoedd i ‘ddar-lledu’
newyddion ar y
cyfryngau. Mae radio

Beca’n rhoi’r cyfle i eisteddfodau hysbysebu eu
gweithgareddau ar y tonfreddi. Ymhlith yr eitemau
sydd wedi’u creu eisoes gan rai o ffyddloniaid yr
eisteddfodau mae Bwletin Eisteddfodau'r Gorllewin gan
Megan Davies, Llanarth, a hanes ail-godi Eisteddfod
Cwm Ystwyth gan Megan Lewis, ynghyd â chyfle i
glywed y gerdd fuddugol yng nghystadleuaeth y gadair
gan Arwel Rocet. Mae'r eitemau hyn (a llawer mwy) ar
gael i wrando arnynt eto ar ein gwefan, ac mae sylw’n

DARLLEDU NEWYDDION O’R EISTEDDFODAU
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cael ei roi i’r eisteddfodau yn ein darllediadau byw ar-
lein sy'n digwydd o dro i dro.
Oes chwant arnoch chi greu eitem fach i roi sylw i'ch
eisteddfod leol? Efallai bod yr eitemau llenyddol yn
haeddu sylw, neu efallai mai chi yw’r cyntaf i
ddarganfod talent ifanc newydd? Hwyrach bod gennych
stori eisteddfodol wahanol sy’n werth ei hadrodd? 
Y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich ffôn clyfar i
recordio. Does dim angen i chi ssydgu golygu’r
recordiad gan fod cyfarwyddiadau ar sut i wneud hynny
ar wefan radio Beca. 
Anfonwch eich eitemau at ymhol@radiobeca.cymru
Bydd y cyfan yn ymddangos yn y crochan dan 'Byd
Beca' ar www.radiobeca.cymru - ewch i gael pip!

Cofiwch - does dim rhaid aros i gyfryngau eraill ddod
atom ni - gallwn ni 'ddar-lledu' yr hyn sy'n bwysig i ni
ein hunain.
Ewch ati i #neudgwanieth

EISTEDDFOD
ARDUDWY
1943-1948
Yn ddiweddar derbyniodd Mei, un
o’n Swyddogion Datblygu, ebost
gan ãr o’r enw Wilfred Williams
yn holi am Eisteddfod Ardudwy
flynyddoedd maith yn ôl. Roedd
Mr Williams eisiau gwybod pa
adeg o’r flwyddyn y bu’r
eisteddfod yn cael ei chynnal,
1946–1947 yn benodol.
Ydych chi’n gwybod yr ateb?
Gorau oll os oes gennych unrhyw
wybodaeth am yr eisteddfod yr
adeg honno. Drwy waith ymchwil
Mr Williams rydym ar ddeall
mai’r beirniad cerdd yn aml yn yr
eisteddfod oedd Watkin o Feirion
ond fe fyddai mwy o wybodaeth o
fudd mawr. Cysylltwch â Mei
gydag unrhyw bwt neu ffaith.

[Ydych chi eisiau gwybodaeth am
eisteddfod o’r gorffennol? Efallai i
chi ddod yn fuddugol yn un ac
eisiau hel atgofion ac ati?
Defnyddiwch da chi’r newyddlen
hon fel cyfrwng i holi am luniau,
hanesion ac yn y blaen. 
Fe fyddwn wrth ein boddau’n cael
cyhoeddi deunydd felly yn
Steddfota.]

EDRYCH YN ÔL

Trixie Thomas
Ganwyd Trixie Thomas (Walters /
Smith) yn Llanymddyfri yn ferch i
gigydd o’r enw Gomer Thomas.
Yn fenyw ifanc daeth yn aelod o
barti canu Cwmdãr a
hyffroddwyd gan Cassie Simon (a
oedd hefyd yn athrawes ganu i
Trixie). Yn 1954 aeth i Ysgol
Gerdd y Guildhall yn Llundain lle
bu hi am ryw 5 mlynedd yn
perffeithio ei llais. Ei hyfforddwr
yn y fan honno oedd Parry Jones o
Drefynwy.
Mae Trixe ers tro’n aelod o’r
Orsedd, Urdd Derwydd (sef y wisg
wen) a’ihenw yng ngorsedd yw
henw yw Ann Dyfri. Mae wedi
ennill yn yr Eisteddfod

Genedlaethol tua deg o weithiau
gwaith a phan oedd yn ei bri’n
cystadlu roedd yn adnabyddus
iawn fel Trixie Walters. Ers hynny,
mae wedi ail-briodi ac erbyn hyn
yn dwyn y cyfenw Smith. Yn ei
chartref mae ganddi lond bocs o
gwpanau eisteddfodol ac yn eu
mysg y tri chwpan canlynol: 
1. Eisteddfod Trisant (yn ardal 

Pontarfynach, Ceredigion)
Medi 11eg, 1948
Rhodd Mrs. M. Jenkins

2. Presented by Cpt. Loyn O.B.E.
Aberaeon Test Concert, 1948

3. Cwpan Sialens Eisteddfod
Llanddeusant (ddim yn bell o
Llangadog, Sir Gaerfyrddin

A oes gan un o ddarllenwyr
Steddfota gof o Trixie’n cystadlu
neu frith gof o’r eisteddfodau
uchod? Rhowch wybod i Shân os
gwelwch yn dda ac fe gyhoeddwn
unrhyw fanylion yn y rhifyn nesaf
o Steddfota.
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Eurgain Wyn, Crymych, ennillydd Tlws yr
Ieuenctid yn Eisteddfod Crymych 2016

Grŵ p Dysgwyr Dosbarth Sylfaen 2 Tywyn, enillwyr yn Eisteddfod Llanegryn 2016

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

Richard Llwyd, Bethel, Caernarfon, enillydd y gadair yn
Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 2016.

Plant o Ysgol y Frenni, Crymych yn cystadlu yn Eisteddfod Crymych 2016

Enillwyr Meithrin a Derbyn yn Eisteddfod Llanegryn 2016

o fyd yr eisteddfodau

Llongyfarchiadau!

Brynmor Jones, enillydd yr Unawd dros
60  yn Eisteddfod Llanegryn.
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Hedd Bleddyn, enillydd y Gadair yn Eisteddfod Llanegryn -  gyda'r beirniad Dorothy
Jones a rhai o bobl ifanc yr ardal a fu'n rhan o'r seremoni.

Disgyblion o Ysgol y Preseli yn cystadlu yn Eisteddfod Crymych 2016

Heledd Besent, yr enillydd mewn sawl
cystadleuaeth yn Eisteddfod Llanegryn
2016

Rhoswen a Roy Llywellyn, Cwmfelin
Mynach, enillwyr Tlws Coffa Robina yn
Eisteddfod Crymych 2016

Cystadleuwyr unigol lleol yn Eisteddfod Crymych 2016

Cofiwch bod oriel luniau ar ein gwefan: www.s
teddfota.org
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CYSTADLEUAETH GWOBR £150
CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU
ENSEMBLE LLEISIOL 10 - 26 oed

rhwng 3 a 6 mewn nifer

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 Cys-
tadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru'n cynnwys mwy nag un
cystadleuydd, fe rennir yr ysgoloriaeth rhyngddynt. 

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

Cymdeithas
Eisteddfodau
Cymru

       
     

   
       

      
    

     
 

 
      
      
      

      
     

        
       
 

 

     
      

    
    

 
  

 
   

  
       

    
 
 

    
     

     
 

  
 

   
  

    
    

    
 

 

EISTEDDFOD GYMDOGOL!
Fel y gwyddom i gyd mae
eisteddfodau o bob lliw a llun yn
cael eu cynnal hyd a lled y wlad, ac
yn wir y byd erbyn hyn, ond yn
ddiweddar clywyd am eistedfod
unigryw iawn a fu’n boblogaidd yn
y 1980au.
Ym Mhenrhosgarnedd, Bangor
roedd stryd gyfan yn dod at ei
gilydd unwaith y flwyddyn i
gystadlu. Y drefn oedd bod un ochr
i’r stryd yn cystadlu yn erbyn ochr
arall! 
Oes gennych chi chi gof o
eisteddfod debyg yn eich ardal chi?
Efallai bod gennych lun hefyd?
Cysylltwch â Mei neu Shân.

EISTEDDFOD
BRYN
EISTEDDFOD
Hwyrach i rai ohonoch
sylwi mai enw cartref
newydd Mei Mac er mis
Tachwedd llynedd, drwy
gyd-ddigwyddiad yw
‘Bryn Eisteddfod’, yr
enw ar y lle ers dros
ganrif. Mae Mei wedi
sôn ei fod am gynnal
Eisteddfod Bryn
Eisteddfod yno rhyw
ben dim ond am ei fod
yn hoffi’r enw!

CYFANSODDIAD
pAROD WRTH
GYCHWYN
EISTEDDFOD
Ydych chi wedi meddwl codi
eisteddfod o’r newydd o gwbl
ac eisiau cyngor ar greu
Cyfansoddiad? Neu hwyrach
eich bod eisiau Cyfansoddiad
i’ch eisteddfed bresennol? 
Os ydych yn elusen gyda
throsiant o llai na £5,000 y
flwyddyn Cyfansoddiad parod
ar gael gan y Gymdeithas.
Mae'r cyfansoddiad wedi'i
baratoi'n arbennig gan y
Comisiwn Elusennau ar gyfer
elusennau sy'n disgwyl
parhau i fod yn fach, a chael
incwm blynyddol o dan
£5,000. Nid yw wedi’i anelu
at elusennau sy'n berchen ar
adeilad, yn cyflogi pobl neu
sy’n bwriadu cofrestru gyda'r
Comisiwn Elusennau. 
Os ydych chi eisiau dechrau
elusen fach, bydd angen
cyfres o reolau arnoch sy'n
esbonio beth mae'r elusen yn
ei wneud a sut y caiff ei
rhedeg. I’ch helpu, mae'r
Comisiwn Elusennau wedi
cydweithio â naw corff
mantell a restrir ar ddiwedd y
cyflwyniad i ysgrifennu a
hybu ar y cyd gyfansoddiad ar
gyfer elusen fach. Wrth gwrs,
nid dyma’r unig gyfansoddiad
fyddai'n briodol, a cheir
cyfansoddiadau enghreifftiol
eraill.
Mae’r ddogfen hefyd yn ateb
cwestiynau cyffredin fel 'Sut
gallwn ni gael cymorth a
chyngor?’ , ‘Sut ydym ni'n
cwblhau ein cyfansoddiad?’ a
‘Beth sy'n digwydd os ydym
yn tyfu?’.
Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â Mei neu Shân
ein Swyddogion Datblygu
fydd yn fwy na bodlon bod o
gymorth.
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Yn 1915 symudwyd y 38th
(Welsh) Division o’r St John's

Ambulance Brigade o Ogledd
Cymru i Avington yn Hampshire
i baratoi at fynd i gefnogi’r
bechgyn yn y rhyfel yn Ffrainc.
Cymerodd y daith yno 9 awr ar y
trên ac wedyn bu rhaid martsio,
mewn glaw trwm, i Avington
Park Camp (gweler y llun). Yno
cafodd y 257 o ddynion wely dan
gynfas am y tro cyntaf erioed.
Roedd pob un ohonynt wedi arfer
bod mewn billet a gyda gwlâu
arferol ond rãan roeddynt mewn
pebyll gyda 10 dyn ym mhob un. 
Yn y camp hefyd roedd sawl

brigâd arall. Ar b'nawn Awst,
1915 oherwydd bod cynifer o
Gymry ynghyd yno cynhaliwyd
Eisteddfod ym Mhabell yr
YMCA. Roedd hyder y Cymru’n
uchel gan eu bod yn rhoi eu
hunain yn well cantorion na’r
dynion lleol. Ond wrth fynd ar y
llwyfan i berfformio fe chwalodd
y llwyfan yn deilichion oddi
tanynt. Tynnodd hynny gymaint
o wynt o’u hwylio nes iddynt
fethu â chanu ar eu gorau a
rhoddwyd y wobr gyntaf i frigâd
arall! O leiaf roedd digon o bobl
cymwys yn y gynulleidfa i dendio
at unrhyw un oedd wedi ei anafu!

Mae hen ddywediad onid oes mai
dim ond dau beth sydd yn
anorfod y byd sef, marwolaeth a
threthi? Mae’n debyg bod codi
treth ar eisteddfodau wedi cael ei
ystyried ganrif yn ôl. Dyma bwt
o’r Camarthen Weekly Reporter
21 Ebrill, 1916: 

NO TAX ON EISTEDDFOD
In the course of a debate in the
House of Commons on Monday
on the Finance Bill, Mr Ellis
Davies asked whether the
eisteddfod was to be exempt from
the amusements tax? Though it
was educational, it included con-
certs. Mr John Hinds and others
backed up Mr Ellis Da-vies, and
eventually words were added
which make it clear that the
eisteddfod will be exempt. 

Diolch i’r drefn am hynny!

EISTEDDFODAU’R OES A FU BISGEDI SIOCLED, 
A HWLA-HWpS...
Beth sydd gan fisgedi siocled,
hwla-hãps a chacennau Jaffa
yn gyffredin? Wel mae’r tri
wedi bod yn allweddol mewn
cystadlaethau yn Eisteddfod
Calan Mai Morlan
Aberystwyth.
Ers ail-gychwyn eisteddfod yn
y dre yn 2013 mae’r trefnwyr
wedi cynnwys un
gystadleuaeth sy’n sicrhau
bod pawb sy’n dymuno
gwneud hynny yn medru
cymryd rhan. Wrth gwrs mae
yna gystadlaethau mwy
traddodiadol – yn ganu,
llefaru ac yn y blaen, ond yn
ôl y trefnwyr mae’r
gystadleuaeth hwylus hon
bellach wedi ennill ei phlwyf.
‘Yn y gystadleuaeth hon
mae’r mwya’ o gystadleuwyr
bob blwyddyn, yn rheini,
plant ac oedolion. 
“Mae’r gystadleuaeth yn rhoi
cyfle i bawb droedio’r llwyfan,
yn codi llond bol o chwerthin
ac yn ysgafnhau’r awyrgylch,
ac yn sicrhau bod pawb yn
cofio taw un o brif nodau’r
eisteddfod yw mwynhau dod
at ein gilydd a chymdeithasu,”
meddai Dana Edwards,
cydlynydd yr eisteddfod.
Ac efallai bod ganddi bwynt.
“Ydy’n eisteddfodau yn rhy
ddifrifol eu naws, ddim yn
ddigon cynhwysol?”, holodd.
“Dylid fod lle i’r safonol wrth
gwrs, hynny sy’n meithrin a
miniogi gwir dalent, ond
mae’n bwysig hefyd sicrhau
bod y profiad eisteddfodol i
bawb.”
A beth fydd cystadleuaeth
ysgafn yr eisteddfod eleni a
gynhelir ar Ebrill 27 tybed?
Symud Maltesers o un pen i’r
llwyfan i’r llall gan
ddefnyddio gwelltyn! 
Ar eich marciau, barod,
chwythwch!

TRETH AR EISTEDDFOD?
Dyma lythyr a anfonwyd at
gyfnodolyn Y Llan,18 Chwefror
1916. Mae’n amlwg bod cael
enillydd y gadair yn bresennol yn
hollbwysig yn Eisteddfod
Penmachno’r flwyddyn honno a
bod newid yn y gwynt ynghlych
ag anfon deunydd at
gystadleuaeth y gadair :

Annwyl Syr – Am resymau
digonol penderfynodd y Pwyllgor
gadw’r hawl i roddi y gadair i’r ail
yn y gystadleuaeth ar y Bryddest
oni fyddai y buddugol yn
bresennol. Os bydd unrhyw
ymgeisydd yn dymuno anfon ei
enw dan sêl i'r ysgrifennydd neu i
mi, gofelir am roddi hysbysrwydd
iddo os bydd Berw [y beirniad ar y
pryd] yn dyfarnu mai efe bia’r
Gadair. Bydd hyn, efallai, o ryw
gymorth i ymgeiswyr o bellter
ffordd.

YR AMLEN DAN SÊL

ˆ
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calendr eisteddfodau

www.steddfota.org

cefnogwch!

Cofiwch bod modd lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar wefan y Gymdeithas hefyd.
MAWRTH 2016

18 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Canolfan Morgannwg Ifan Dylan 01443 482555

18 Mawrth Eisteddfod Y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Manon Prysor Huws 01248 383928       

25, 26 Mawrth Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch Siân Thomas 01550 777934

25 Mawrth Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard 01678-530263

26 Mawrth Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy Gwawr Davalan 01650-531279

28 Mawrth Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala Gwenan Jones 07861 925222

28 Mawrth Eisteddfod Uwchmynydd Meriel Roberts  01758 760478

28 Mawrth Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur   Eirian Roberts 01745 860425

30 Mawrth Eisteddfod Capel y Groes, ger Llanwnnen Ann Davies 01559 362626

EBRILL

1 Ebrill Eisteddfod Bryngwenith Ann Lewis 01239 710144

9 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho   Dilwyn Thomas 01758 740704

16 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr Eleri Hughes 01758 750254

22 Ebrill Eisteddfod y Dysgwyr – Canolbarth Jaci Taylor   01970 628462

22 a 23 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch Ceris Gruffudd 01970 828017

27 Ebrill Eisteddfod Calan Mai Morlan Aberystwyth Dana Edwards 01970 623003

29 Ebrill Eisteddfod Myddfai Monica Barlow 01550 721238

30 Ebrill Eisteddfod Y Groeslon Ann Wyn Pritchard 01286 831727

29 Ebrill – 2 Mai Eisteddfod Teulu James, Pantyfedwen Selwyn a Neli Jones 01974 831695

30 Ebrill  Eisteddfod Y Fenni – Eisteddfod Pobl Ifanc 5 – 18 oed Ceri Thomas     01873 850379

30 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis Dai Rees Davies 01239 851489

MAI

2 Mai Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog Julie Thomas 01994 448756

7 Mai Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg Emyr Griffiths 01545 590383

13 Mai Eisteddfod Mynydd y Garreg Mansel Thomas 01554 890172

14 Mai Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy     Delyth Mai Nicholas 01792 884036

21 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Marged Tomos 01239 612928

21 Mai Eisteddfod Môn Paradwys a’r Fro Anwen Weightman 01248 723908

28 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn Alwyn Roberts 07818 454190

MEHEFIN

11 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth Rhian Thomas 01341 450295

11 Mehefin Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfair Talhaearn Elinor Davies  01745 720235

18 Mehefin Eisteddfod Y Fenni – Oedolion Ceri Thomas 01873 850379

18 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst Enid a Dennis Davies     01492 640060

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

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!


