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Rydym yn falch o gyhoeddi lawnsiad 'Ffatri Llais' sef cyfres o weithdai lleisiol yng Ngogledd, De a
Chanolbarth Cymru. Gwahoddir ceisiadau gan gantorion dros 25 oed i fod yn rhan o weithdai un-dydd
'Ffatri Llais', er mwyn gweithio ar gân o'u dewis hwy (Opera, Celf neu Gymraeg). Arweinir y gweithdai
gan y Gantores Opera Sian Meinir gydag Eirian Owen yn cyfeilio.
Mae Sian wedi canu'n broffesiynol ers bron i bum mlynedd ar hugain gan ddechrau ei gyrfa operatig gyda'r
'Opera Factory' ar y South Bank ac yna yn y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden.
Ymunodd â chwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn 2003, ac mae wedi canu
nifer fawr o rannau unigol iddynt. Mae'n falch o'i chefndir eisteddfodol ac yn
mwynhau beirniadu mewn Eisteddfodau lleol a'r Genedlaethol.
Ar hyn o bryd mae'n ymddangos gyda Opera Cenedlaethol
Cymru fel 'Esyllt Law Wen' yn 'Le Vin Herbé' (opera am
chwedl Trystan ac Esyllt) ac fe gafodd ganmoliaeth yn
adolygiad y Telegraph yn ddiweddar. Yn ogystal fe'i gwelir
yn canu rhan 'Kate Pinkerton' yn Madama Butterfly, eto
gydag Opera Cenedlaethol Cymru, gyda pherfformiadau
yng Nghymru, Lloegr a Dubai.
Mae Eirian Owen yn adnabyddus fel cyfeilyddes o fri ac arweinydd Côr Godre'r
Aran. Mae'n diwtor llais profiadol, yn feirniad cenedlaethol ac yn gefnogwr brwd o
gantorion eisteddfodol. Fe fydd yn gaffaeliad i’w chael hithau hefyd i fod yn rhan o
'Ffatri Llais'.
Bydd y gweithdai yn gyfle i weithio ar leisio a thechneg,
cyflwyno a chymeriadu, a dod â chân yn fyw, mewn
awyrgylch gadarnhaol ac agored. Bydd pob gweithdy yn
rhad ac am ddim mewn cydweithrediad rhyngom ni
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, Tŷ Cerdd a'r
Eisteddfod Genedlaethol. Dyma gyfle gwych i fod yn
rhan o weithgaredd gyffrous sy'n torri tir newydd yng
Nghymru. Fe fydd y gweithdai’n digwydd ar Ebrill 23ain
(de), Mai 6ed (gogledd) a Mai 7fed (canolbarth), lleoliadau penodol i’w cadarnhau.
Gallwch lawrlwytho ffurflen gais o wefan
www.steddfota.org neu cysylltwch â Shân Crofft.
Dylid dychwelyd y ffurflenni erbyn 06/04/2017 (y de)
neu 20/04/2017 (y gogledd a’r canolbarth).

Nifer cyfyngedig o lefydd fydd ar gael, felly
peidiwch colli’ch cyfle!

Cofiwch bod y Gymdeithas yn awyddus i glywed
gennych pwy ddylen ni eu hanrhydeddu yn yr
Eisteddfod Genedlaethol eleni, a hynny am eu
gwaith dygn a diflino dros eisteddfod leol. Yn
flynyddol rydym yn anrhydeddu nifer o bobl
mewn seremoni arbennig yn ystod ein Cyfarfod
Blynyddol ar faes y Brifwyl. Gwirfoddolwyr o’r
Gogledd fydd yn derbyn ein diolch eleni.
Fe ddylech, erbyn hyn, fod wedi derbyn
ffurflen enwebu, sydd angen ei
dychwelyd at Shân erbyn 30/06/2017.
Unrhyw gwestiwn, cysylltwch!

Er gwybodaeth, mae gennym 2 lyfryn newydd
sbon ar eich cyfer - un yn cynnig crynodeb o holl
wasanaethau Cymdeithas Eisteddfodau Cymru,
a’r llall yn llawn dop o ganllawiau ac awgrymiadau
i hwyluso trefniadau eisteddfodol!
Gallwch lawrlwytho copi o’r wefan
(www.steddfota.org) neu cysylltwch â Shân
neu Lois.
Yn ddiweddar daeth dau gais am wybodaeth i dudalen
Facebook y Gymdeithas.
Roedd un yn holi a oedd gan unrhyw un wybodaeth am
Gwpan Coffa George Jones. Enillwyd y cwpan hwn
mewn 'steddfod…..ond ni allai’r enillydd gofio ym mha
un!

Daeth yr ail ymholiad gan Julia o Eisteddfod Cenarth. Enillwyd cwpan yr Her Unawd
Eisteddfod Cenarth fis Ionawr llynedd gan bwy….? Roedd aelodau'r pwyllgor yn methu’n
lân â chofio pwy enillodd, ac ni ddaeth y gwpan yn ôl ar gyfer yr eisteddfod eleni!!
O fewn ychydig oriau o dderbyn yr ymholiadau roedd y ddwy broblem wedi eu datrys!
Roedd Cwpan Coffa George
Jones yn eiddo i Eisteddfod
Llanrwst, a John Davies,
Llandybie oedd enillydd y
cwpan yn Eisteddfod Cenarth.
Dyna brofi pwer y cyfryngau
cymdeithasol! Felly os ydych am
ddatrys unrhyw broblem
eisteddfodol, ein tudalen
Facebook yw’r lle i fynd.

Mae Cymdeithas Eisteddfodau
Cymru yn chwilio am unigolyn i
ymgymryd â gwaith y Trysorydd.
Am fwy o fanylion cysylltwch â Megan
Jones: cadeirydd@steddfota.org

Hoffwch ni ar Facebook…..
Cymdeithas
Eisteddfodau
Cymru

….a dilynwch ni ar Twitter
“CymdeithasSteddfodau”
@steddfota16
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www.steddfota.org

Mae hi'n draddodiad ers canrifoedd i'r Cymry roi cadair i fardd, ac ers cychwyn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae hyn wedi digwydd yn rheolaidd mewn cyrddau llenyddol ac
eisteddfodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ar draws y wlad. Nid gormod yw dweud fod miloedd ar filoedd
o gadeiriau wedi cael eu gwobrwyo dros y canrifoedd diwethaf, felly i ble'r aethon nhw i gyd?
Ar fy ngwefan newydd (www.cadeiriau.cymru), mi fyddaf yn ceisio dilyn hanesion nifer o’r cadeiriau
anghofiedig hynny, a dwyn y celfi, y cerddi, a’r beirdd yn ôl i sylw. Mae rhestr ar y wefan sydd erbyn hyn yn
cynnwys gwybodaeth am dros 1500 o gadeiriau a’u henillwyr, ond mae’r mwyafrif o’r rhain yn dal i fod ar
goll. Y gobaith yw cael beirdd, teuluoedd, ysgrifenyddion eisteddfodau, haneswyr lleol ac eraill i gysylltu os
oes unrhyw wybodaeth ganddynt am leoliad rhai o’r cadeiriau hyn. Gallant fod yn unrhyw beth o gadeiriau
anferthol ac urddasol yr Eisteddfod Genedlaethol, i gadeiriau bychan yr eisteddfodau pentref – mae i bob un ei
hanes unigryw ei hun, ac y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gysylltiedig â cherddi a fu’n lafur cariad i rywun ar
ryw adeg.
Felly os ydych chi’n gwybod am hen gadair eisteddfodol yn llechu mewn cornel lychlyd yn eich capel neu’ch
neuadd leol, neu yn berchen llond ystafell ohonynt eich hunain, mi fuaswn i’n falch iawn o glywed gennych,
a’r gobaith yw y byddwch yn cyfrannu at ffynhonell gyfeiriol ddefnyddiol at y blynyddoedd i ddod.
Ffyrdd o gysylltu:
Ffurflen gysylltu ar www.cadeiriau.cymru

Cadair Eisteddfod
Dinorwig 1937

Trydar - @cadeiriau
Facebook – www.facebook.com/cadeiriau/
Ebost – iestyntyne@yahoo.co.uk

Cadair Eisteddfod Trawsfynydd 1897

Cewch fwy o hanes yr hen gadeiriau yn rhifyn nesaf ‘Steddfota.
Yn y cyfamser…..ewch i dwrio!

Erbyn hyn mae tua 120 o Eisteddfodau lleol yn cael eu cynnal yng
Nghymru. Yn ogystal, mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfodau
Cylch, Sir a Chenedlaethol yr Urdd, Eisteddfodau Sir a Chenedlaethol y
Ffermwyr Ifanc, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac hefyd yr Ŵyl Cerdd
Dant – ond ble arall yn y byd mae yna draddodiad eisteddfodol? Wrth
chwilota drwy amryw wefannau, diddorol yw darganfod yr holl wledydd lle
cynhelir eisteddfodau erbyn hyn! Mae pawb o gefndir eisteddfodol yn
gwybod am y nifer sy’n cael eu cynnal yn y Wladfa (Eisteddfod Trevelin,
Eisteddfod Chubut yn Nhrelew, Eisteddfod Mimosa ym Mhorth Madryn, ac
Eisteddfod yr Andes), Awstralia, Seland Newydd a’r Unol Daleithiau.
Cynhelir gwyliau tebyg yng Nghernyw (Esethvos Kernow), Yr Alban
(Scottish Gaelic Mod), Llydaw (Breton Kan ar Bobl) ac hyd yn oed
ar un o Ynysoedd y Sianel, Jersey. OND ble arall dwedwch?
Os ydych chi’n gwybod am wlad sy’n cynnal eisteddfod, sydd heb
ei nodi uchod, rhowch wbod! Byddai’n braf cael rhestr gyflawn!
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Ydych chi wedi rhoi
cynnig arni eto?
Manylion ac amodau ar www.steddfota.org

Dyma flas i chi…...

(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr)
Richard Vaughan arweinydd Côr y Gleision,
y côr buddugol yn
Eisteddfod y Cymoedd

Glasnant Morgan, Talybont ar Wysg enillydd y gystadleuaeth canu emyn
dros 60 yn Eisteddfod Trallong

Criw o gystadleuwyr ifanc yn mwynhau llwyddiant yn Eisteddfod Llandyfaelog

Alwena Mair Owen, Llanllwni enillydd tlws y cerddor mwyaf
addawol yn Eisteddfod Cenarth
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Steffan Phillips, Aberteifi enillydd Cadair Eisteddfod Brynberian

Cystadleuwyr ifanc balch a llwyddiannus yn Eisteddfod Llanegryn

Pedwar cystadleuydd ifanc yn mwynhau
llwyddiant yn Eisteddfod Chwilog
Enillydd Tlws yr Ifanc yn Eisteddfod
Garndolbenmaen - Sioned Martha Davies,
sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor

Cofiwch am yr oriel lawn ar
ein gwefan:
www.steddfota.org

Gwion Rhys Williams - enillydd Gwobr Goffa
Stanley Hughes, am ffotograffiaeth yn Eisteddfod
Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd
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Wel am noson! Dathlwyd pen-blwydd Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl yn ddiweddar yn saith deg mlwydd
oed, gyda chyfeillion yr eisteddfod yn dod at ei gilydd yn Neuadd Y Tymbl i
fwynhau bwyd ffein, adloniant penigamp a chwmni difyr.
Ar ôl i Mrs Bethan Williams, cadeirydd pwyllgor yr eisteddfod, estyn croeso
gwresog i bawb, mwynhawyd pryd bwyd dau gwrs dan ofal Mandy o Neuadd Y
Tymbl. Yna, braf oedd gallu dathlu’r achlysur nodedig hwn drwy gael ein
diddanu gan dalentau lleol sydd wedi ennill Cwpan Her Côr y Mynydd Mawr am
y cystadleuydd mwyaf addawol yn yr adran gerdd. Ioan Price yw enillydd
presennol y cwpan a swynodd pawb yn y neuadd gyda’i ganu celfydd ar y
clarinet. Diddanodd Ffion Griffiths y gynulleidfa trwy ganu caneuon cyfoes
Cymreig tra bu Luke Rees yn canu’r piano a llefaru. Dwy arall sydd wedi bod yn
cystadlu’n ffyddlon yn Eisteddfod Y Tymbl yw Mrs Joy Parry a Miss Rhian
Evans, y ddwy yn enillwyr Medal Llwyd o’r Bryn yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Cyfareddwyd pawb gyda doniau llefaru'r ddwy ar y noson, gyda Rhian yn dod â’r
noson hwylus i derfyn yn llefaru darn doniol am hanes dyn a lyncodd ei lygaid
wydr!
Dydy dathliad pen-blwydd ddim yn gyflawn wrth
gwrs heb gacen pen-blwydd, a braf oedd gallu
gwahodd cystadleuwyr eisteddfodau’r gorffennol,
Mrs Gwyneth Williams, Mrs Hazel Green, Mrs
Betty Phillips a Mrs Aldyth Mainwaring i dorri’r
gacen.
Anodd credu bod deng mlynedd a thrigain wedi mynd heibio ers cynnal yr
eisteddfod gyntaf un mewn pabell eang ar gae yn Heol Llety, yn y man lle
mae Gorsaf Dân y Tymbl erbyn hyn. Er gwelwyd nifer o newidiadau i’r
eisteddfod dros y blynyddoedd, braf yw gallu nodi bod yr eisteddfod yn
dal i ffynnu a meithrin talentau newydd. Ymlaen i’r 70 nesaf!

Ydy’ch eisteddfod chi’n dathlu penblwydd arbennig?
CYSYLLTWCH!

Bob hyn a hyn daw hanesion diddorol i’r amlwg
am gyfansoddiadau llwyddiannus yn mynd ar goll
gyda threigl amser. Dyma hanes Euros Llewelyn
Roberts a’i ysfa i ddod o hyd i waith colledig ei
dad.
Ganwyd John Llewelyn Roberts yn Nhalsarn, ar
yr 20fed o Fai, 1921, a bu farw ar Ddydd Gwener
y Groglith, 1974, yn 52 mlwydd oed. Trwy gydol
ei oes enillodd oddeutu 82 o gadeiriau a thlysau
eisteddfodol, yn cynnwys cadair Eisteddfod
Llundain 1954 (gweler y llun), gyda’r
gerdd “Y Bont”, oedd yn sôn am bont
Llangollen a phobl o bob rhan o’r byd
yn ei chroesi yn ystod wythnos yr
Eisteddfod.
Dywed Euros fod y rhan helaeth o
waith ei dad yn ei feddiant, ond nid

felly cerdd “Y Bont”. Hyd yma, ag yntau’n
awyddus iawn i ddod o hyd iddi, ni chafodd
fawr o lwc er mawr siom iddo.
Ym mlwyddyn ei farwolaeth, ymgeisiodd John Llewelyn
Roberts am Goron y Genedlaethol, a phetai wedi bod yn
fuddugol (enillodd yr ail wobr), hon fuasai’r unig Goron Ddu
yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol.
Yr oedd yn ysgrifennydd pwyllgor y di-waith, Dyffryn
Nantlle, ac efe drefnodd gorymdaith y di-waith o’r Dyffryn i
bafiliwn Caernarfon ar y 1af o Chwefror, 1958. Roedd hefyd
yn hel newyddion ardal Penygroes i’r wasg, ac fe ysgrifennodd
golofnau Teulu’r Goedlen ac yn Y Tŷ Gwydr, yr Herald a’r
Faner.
Gellir gweld darn o’i waith am drychineb Aberfan ym
mlodeugerdd Dagrau Tost gan Christine James. Ond am y tro,
fodd bynnag, dal i chwilio fydd Euros am “Y Bont”.
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Os hoffech gysylltu â’n swyddogion,
dyma’r manylion perthnasol:

Swyddog Datblygu

Swyddog Technegol

Shân Crofft
shan@steddfota.org
02920 213596
07770870605

Lois Williams
lois@steddfota.org
01570 423700
07717842556

Anfonwch unrhyw luniau o
fyd yr eisteddfodau at Shân
neu Lois.
Diflas iawn fyddai’r wefan
a’r newyddlen hon heb
luniau da!

Holl fanylion ac amodau’r
cystadlaethau ar ein gwefan:
www.steddfota.org

Lawrlwythwch gopi o’r wefan
www.steddfota.org
Cysylltwch â Shân am gopi drwy’r post,
neu Lois am gopi ar e-bost.

Cofiwch bod
tocynnau Raffl
Fawr y Gymdeithas
ar gael.
Cysylltwch â Shân.
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd.

DYDDIAD

EISTEDDFOD

YSGRIFENNYDD

RHIF CYSWLLT

25 Mawrth

Eisteddfod y Fenni (Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed)

Rosemary Williams

01873 811814

31 Mawrth

Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi a’r Cylch

Carys Richards

07557 478582

31 Mawrth

Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys

Siôn Meredith

01970 622236

31 Mawrth - 1 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Ceris Gruffudd

01970 828017

8 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho

Dilwyn Thomas

01758 740704

14 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel

Llinos Pritchard

01678 530263

14 a 15 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch

Sian Thomas

01550 777934

15 Ebrill

Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy

Gwawr Davalan

01650 531279

17 Ebrill

Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala

Gwenan Jones

07861925222

17 Ebrill

Eisteddfod Uwchmynydd

Meriel Roberts

01758 760478

19 Ebrill

Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen

Ann Davies

01559 362626

21 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith

Ann Lewis

01239 710144

22 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr

Eleri Hughes

01758 750254

28 Ebrill - 1 Mai

Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid

Neli Jones

01974 831 695

29 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Alan Davies

01239 851605

29 Ebrill

Eisteddfod y Groeslon

Ann Wyn Pritchard

01286 831727

29 Ebrill

Eisteddfod Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, Rhydychen

Elin Havard

07584597741

1 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog

Julie Thomas/Carol Gibby 01994 448756 / 01437 532723

3 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Calan Mai Aberystwyth

Dana Edwards

01970 623003

6 Mai

Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg

Emyr Griffiths

01545 590383

12 Mai

Eisteddfod Mynyddygarreg, Cydweli

Mansel Thomas

01554 90172

12 Mai

Eisteddfod Fach Myddfai

Monica Barlow

01550 721238

13 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy

Delyth Mai Nicholas

01792 884036

13 Mai

Eisteddfod Pwllglas

Helen Wynne

01824 308641

13 Mai

Eisteddfod Heol Senni

Siân Norgate

01874 636621

20 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Marged Tomos

01239 612928

27 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn, Llanuwchlyn

Alwyn Roberts

07818454190

29 Mai - 3 Mehefin

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr

MAWRTH 2017

EBRILL 2017

MAI 2017

MEHEFIN 2017
10 Mehefin

Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth

Rhian Thomas

01341 450295

10 Mehefin

Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfair Talhaearn

Elinor Davies

01745 720235

17 Mehefin

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst

Enid a Dennis Davies

01492 640060
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