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Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau

Hydref 2017

Pleser unwaith eto oedd cael bod yn rhan o sesiwn 'Rhywun
Mawr yn y Man' sy'n cynnig llwyfan i rai o dalentau disgleiriaf y
to sy'n codi - Carwyn Eckley, Luned Rhys, Ffion Bryn Jones ac
Erin Hughes y tro hwn. Mae pob un ohonynt wedi ennill Tlws yr
Ifanc neu gadair mewn eisteddfodau lleol, ond dyma gyfle i
gynulleidfa ehangach glywed peth o'u gwaith a dod i'w hadnabod
ychydig yn well. Roedd pawb eleni yn hanu o'r hen sir
Gaernarfon - un o Ddyffryn Nantlle a'r tair arall o gylch Ysgol
Glan y Môr, Pwllheli.
Luned Rhys oedd yr ieuengaf, yn 15 oed ond roedd ei cherdd
Ifor ap Glyn yn holi’r llenorion ifanc
'Heuldro' yn rhoi darlun aeddfed a chynnil o golled.
Mae Carwyn Eckley yn gynganeddwr rhwydd a dau gywydd gawsom ganddo, un yn sôn am neuadd
Pantycelyn a'r llall yn ddarn ysgafnach am anghofio rhoi bwyd i bysgodyn aur! Roedd Ffion Bryn Jones hefyd
yn gallu cyfuno'r dwys a'r digri'n ddeheuig wrth roi llais i ferch sy'n gweithio ar y tils mewn archfarchnad.
Byd tywyllach salwch meddwl oedd yn gefndir i ysgrif dirdynnol Erin Hughes. Daethom ynghŷd ar bnawn
digon gwlyb yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, ond diolch iddynt am y cyfle i fod yn eu cwmni, a dwi'n
hyderus mai mater o amser yn unig yw hi, cyn y clywn fwy am y llenorion hyn ar lwyfan ein Prifwyl.
Ifor ap Glyn
Ychydig wythnosau wedi iddynt gymryd rhan yn y sesiwn
arbennig yma gyda’r Prifardd Ifor ap Glyn, ar faes Eisteddfod
Genedlaethol Ynys Môn, daeth llwyddiant eto i ran dau o’r criw
ifanc talentog, a hynny yn yr un eisteddfod, sef Eisteddfod Rhys
Thomas James Llanbedr Pont Steffan. Carwyn Eckley gipiodd y
Gadair i rai dan 25 oed, am gerdd ar y testun “Gwên”, ac fe
enillwyd y Tlws Ieuenctid gan Erin Hughes am ddarn o ryddiaith ar
y testun “Esgus.” Llongyfarchiadau mawr iddynt!
Diolch o galon i’r pedwar llenor ifanc am gymryd rhan yn
“Rhywun Mawr yn y Man”, ac edrychwn ymlaen yn fawr at
glywed mwy am eu llwyddiant yn y blynyddoedd i ddod.

Carwyn yn cael ei gadeirio yn Llanbed

Ymunwch yn
yr hwyl a
rhowch gynnig
arni yn eich
‘steddfod leol!
Manylion llawn ar www.steddfota.org

Seremoni cyflwyno’r Tlws Ieuenctid i Erin
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Cysylltwch â Shân am gopi drwy’r
post, Lois am gopi ar e-bost
neu lawrlwythwch gopi o
www.steddfota.org

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Sut ydych chi’n
derbyn eich copi?
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Noddir Raffl Fawr y Gymdeithas unwaith eto gan
gwmni Teithiau Elfyn Thomas, Llanfaethlu, Ynys
Môn. Diolch yn fawr iddynt.
Y tro hwn, gofynnwn i chi werthu 4 llyfr (gwerth £20)
dros y Gymdeithas, yna, fel arfer, bydd unrhyw
docynnau ychwanegol a werthir gennych yn sicrhau
bod eich eisteddfod chi yn elwa’n ariannol, h.y chi
fydd yn cadw’r elw. Dyma gyfle hawdd i godi
arian sylweddol at goffrau eich eisteddfod peidiwch colli allan!

Cysylltwch â Shân i gael eich
tocynnau raffl.
Diolch i Rhys Jones o gwmni
Teithiau Elfyn Thomas am ddod
i’r stondin i dynnu’r raffl ar
Sadwrn olaf Eisteddfod
Genedlaethol Ynys Môn 2017, a
llongyfarchiadau i’r enillwyr!
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Gwych oedd mwynhau wythnos arbennig arall ar ein stondin ar faes y brifwyl.
Do, fe gawsom law, gwynt, haul ac ychydig o fwd, ond parhau drwy’r cyfan
wnaeth bwrlwm a hwyl yr ŵyl! Bu’r stondin yn gyson brysur, a diolch i bawb a
gyfranodd at lwyddiant ein wythnos.
Cynhaliwyd Cystadleuaeth Gorawl
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru ar y Dydd
Sadwrn cyntaf, a dyna beth oedd cystadleuaeth
a hanner! Gyda naw côr yn cystadlu, roedd y
safon yn anhygoel, a braf oedd bod yn y
pafiliwn i fwynhau’r awyrgylch.
Llongyfarchiadau calonnog i’r buddugwyr Côr Crymych a’r Cylch, gydag Adlais yn 2il a
Chôr Dre yn 3ydd.
Bu Bardd Cenedlaethol Cymru, y Prifardd Ifor ap
Glyn yn cynnal sesiwn ddifyr iawn i lenorion ifanc
ar ddechrau’r wythnos, yna cafwyd llond lle o hwyl
a sbri yn yr EisteddfODLI gydag Anni Llŷn, a
chyfle wedyn i farddoni gyda’r Bardd Plant Cymru
newydd, Casia Wiliam. Diolch i’r tri am rannu eu
hamser a’u harbenigedd.

Cynhaliwyd seremoni arbennig, yn ein cyfarfod
blynyddol, i anrhydeddu gwirfoddolwyr. Tro pobl
weithgar y gogledd oedd hi eleni, ac fe gyflwynwyd
tystysgrif i bump ar hugain o wirfoddolwyr brwd, a
hynny am eu gwaith diflino dros nifer o
flynyddoedd, er budd eu heisteddfodau lleol.
Llongyfarchiadau a diolch o galon iddynt i gyd.

Ensemble Monarfon
ddaeth i’r brig yng
nghystadleuaeth
Ensemble Lleisiol
Cymdeithas Eisteddfodau
Cymru eleni.
Dyma gystadleuaeth arall o safon eithriadol, gyda
chwech ensemble yn dod i’r rhagbrawf. Yn 2il roedd
Non, Erin a Manw (Ynys Môn) ac yn 3ydd Mônsemble.

Hyfryd oedd croesawu Alun Davies, Gweinidog dros
Addysg Gydol Oes a’r Gymraeg atom, - cyfle am sgwrs
ac i fwynhau awyrgylch a gweithgareddau’r stondin.

Yn ystod y cyfarfod
hefyd, cyflwynwyd
englyn o ddiolch i Huw
Edwards, sy’n rhoi’r
gorau i’w rôl fel
Trysorydd y Gymdeithas.
Pob hwyl iddo a diolch yn
fawr iddo am ei waith.

Diolch hefyd i Garry
Owen am ymuno â ni er
mwyn cyflwyno’r
tystysgrifau.
Gallwch weld yr holl
luniau ar ein gwefan.

Mwy o hanes a lluniau ar www.steddfota.org
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Dyma flas i chi…...

(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr)
Parti Llefaru Sarn Helen oedd yn fuddugol yng
nghystadleuaeth y Parti Llefaru Agored yn
Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan

Enillwyd y Goron yn Llanbed eleni gan y Dr.Islwyn
Edwards o Aberystwyth, a pherfformiwyd y ddawns
gan ferched Ysgol Gynradd Felinfach

Cystadleuydd bodlon
iawn yn ennill yr
Unawd oed Meithrin
a Derbyn yn
Eisteddfod Bethel
Melin y Coed

Yn Eisteddfod
Gadeiriol Tregaron,
enillwyd y ddeuawd
agored gan Dewi
Siôn Evans a Barri
Powell (uchod), a
Bardd y Gadair
oedd Robin Hughes
Unawd o Sioe Gerdd ym Methel Melin y Coed:
1.Tegid Goodman Jones 2.Alaw Tecwyn
3.Gwenan Mars Lloyd a Sion Dafydd Edwards pedwar a fu'n serennu yng nghyfarfod yr hwyr
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Meibion y Mynydd, o ardal Ponterwyd, yn diddanu
cynulleidfa Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth yn y
gystadleuaeth “Sgen ti Dalent?” a chriw balch o blant lleol
(isod) a ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth lefaru cyfyngedig

Meleri Morgan, o Fwlchllan oedd enillydd yr Her
Adroddiad yn Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd

Enillwyd gwobrau yr Unawd 9-12 oed, yn Eisteddfod
Llanwrtyd, gan y tri cystadleuydd ifanc uchod

Enillydd Tlws yr Ifanc am yr
ail flwyddyn yn olynol yn
Eisteddfod Gadeiriol
Felinfach oedd Alaw Fflur
Jones, sy’n ddisgybl yn
Ysgol Uwchradd Aberaeron

Tri o'r un teulu yn ennill y Llefaru 6-8 oed, Unawd Piano
dan 12 a'r Unawd 8-10 yn Eisteddfod Felinfach

Cofiwch am yr oriel lawn ar ein gwefan:
www.steddfota.org
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Ar ail benwythnos mis Medi, cynhaliwyd gŵyl arbennig ym Mhenbedw, i
goffáu’r hyn a ddigwyddodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yno, union
ganrif yn ôl.
Ar Fedi’r 6ed, 1917, cyhoeddwyd mai gwaith “Fleur De Lys” oedd yn deilwng o gadair yr
Eisteddfod, ond pan alwyd ar y bardd i sefyll, ni chododd unrhyw un. Datgelodd yr
Archdderwydd fod y bardd buddugol - sef Ellis Humphrey Evans, neu Hedd Wyn, wedi ei
ladd ym Mrwydr Passchendale, a chuddiwyd y gadair gyda gorchudd du.
Yn yr ŵyl eleni, dadorchuddiwyd cofeb i Hedd Wyn, a’r milwyr o Gymru ac ardal Penbedw
fu farw yn y Rhyfel Mawr, mewn seremoni arbennig yn ystod y penwythnos. Yn ogystal,
cafwyd darlithoedd a pherfformiadau cerddorol, ac fe ddyfarnwyd gwobrau llenyddol yn
Gymraeg a Saesneg.
Cyflwynwyd cadair unigryw i’r ŵyl
gan Gymdeithas Hedd Wyn, Fflandrys,
er cof am y milwr-fugail o fardd o
Drawsfynydd. Fe’i gwnaethpwyd o
hen drawstiau rheilffordd, gan fechgyn
ifanc o Goleg Addysg Bellach
Mechelen, yn Fflandrys.
Enillydd y gadair hardd hon oedd
Martin Huws o Rondda Cynon Taf, am
farddoniaeth ar y teitl “Hedd Wyn”.
Dyma gadair i’w thrysori yn wir Cadair Gŵyl Hedd Wyn, Penbedw
Lluniau gan Ceris Gruffudd
2017. Llongyfarchiadau Martin.

Mewn unrhyw gyd-destun, braf o beth yw cyrraedd
carreg filltir arbennig, a phwysig iawn yw nodi
hynny mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.
Yn ddiweddar, bu Eisteddfod Rhys
Thomas James Llanbedr Pont Steffan
yn dathlu hanner canmlwyddiant, gyda
chyngerdd arbennig yng nghwmni
Côr Merched Canna, Steffan Rhys
Hughes a Charlie Lovell-Jones, noson anhygoel!
Tro Eisteddfod Bancffosfelen a
Chrwbin oedd hi i ddathlu yng
nghanol mis Hydref, gyda Thalwrn y Beirdd i nodi’r
70fed eisteddfod. Noson â digonedd o
hwyl heb os nac oni bai!

Llun gan Arwyn Parry Jones

Derbyniwyd dau aelod o bwyllgor
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, sef Huw
Ceiriog, Eisteddfod Powys a Mary Jones,
Eisteddfod Aelhaearn, i’r Orsedd eleni yn
Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Llongyfarchiadau i’r ddau ohonoch ar yr
anrhydedd, a gobeithio i chi fwynhau’r
profiad!

Felly, os hoffech weld eich ‘steddfod
chi’n cael sylw yn ‘Steddfota,
cofiwch gysylltu â ni pan fyddwch
chi’n dathlu!
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Bardd dirgel Yr Eifl
Ers sefydlu gwefan Casglu’r Cadeiriau mae sawl un wedi cysylltu gyda gwybodaeth am gadeiriau sydd yn
eu meddiant neu rai y maent yn gwybod amdanynt. Ond weithiau, daw cadair i’r fei nad oes neb yn hollol
siwr beth yw ei hanes. Dyma oedd yr achos gyda chadair Eisteddfod Yr Eifl 1897, a ddaeth i’r fei mewn
sied yn Rhos Isaf ger Caernarfon yn ddiweddar. Cysylltodd y sawl oedd wedi etifeddu’r sied gyda lluniau
o’r gadair a chais am fwy o wybodaeth amdani.
Tyrchais mewn hen bapurau newydd, a dod o hyd i ambell golofn. Mae’n
debyg bod eisteddfod Yr Eifl yn Llithfaen yn ddigwyddiad sylweddol o ran
maint tua throad yr ugeinfed ganrif. Yn wir, roedd dros 500 o gystadleuwyr yn
eisteddfod 1897, a gynhaliwyd ar ddiwrnod ‘hyfryd a hafaidd’ o Fai, â’r
cystadlaethau yn amrywio o wau sanau i unawd soprano, ac o dynnu llun
mochyn i gystadleuaeth ‘setts’ gwenithfaen ar gyfer y chwarelwyr.
Daeth pedair pryddest ar hugain i law ar destun y gadair, sef ‘Enoch.’ Y
beirniad oedd Alafon, sef y Parch. Owen Griffith Owen, gweinidog gyda’r
Methodistiaid Calfinaidd ym mhlwyf Llanddeiniolen, Arfon.
Er nad oedd gwahaniaeth mawr, meddai Alafon, yn nheilyngdod yr wyth
pryddest uchaf yn y gystadleuaeth, gwelai fod dau yn dod i’r brig, sef eiddo
‘Llef’ a ‘Syml.’ O drwch blewyn, ‘Syml’ oedd flaenaf, ac meddai:

‘Canodd bryddest frwd, rymus, farddonol iawn, heb ynddi ond ychydig iawn o
bethau anfoddhaol, a’r rhai hyny yn bethau lled ddibwys bron i gyd…Y mae y
dychmygiadau a’r desgrifiadau yn fyw iawn, ac yn effeithiol iawn bron
trwyddynt.’ (Yr Herald Cymraeg, 25ain o Fai 1897)
Wedi’r feirniadaeth galwyd ar y bardd buddugol i godi ar ei draed yn ôl yr arfer, ond buan y sylweddolwyd
nad oedd ‘Syml’ na chynrychiolydd iddo yn bresennol yn y gynulleidfa. Yn ei absenoldeb, cymerwyd ei le
yn y seremoni gan un Mr. D. R. Daniel o’r Ffôr, a chafwyd ‘anerchiadau barddonol gan amryw feirdd, y
rhai sydd yn rhy luosog i’w henwi.’
Ni wyf wedi gallu darganfod dim mwy o hanes y gadair hyd yn hyn, ond mae gan y teulu yn Rhos Isaf
gysylltiadau â Llithfaen. Mae’n ddigon posib na ddaeth yr enillydd ymlaen o gwbl i hawlio’i wobr, a bod y
gadair wag wedi cael ei phasio i lawr drwy deulu rhywun arall yn y pentref. Pwy oedd ‘Syml’, tybed?
Peth sy’n ddifyr iawn i’w nodi yw i’r un math o sefyllfa godi flwyddyn yn ddiweddarach, yn eisteddfod Yr
Eifl 1898:
Ni ddaeth y bardd buddugol na’i gynrychiolydd yn mlaen, yr hwn a gyfenwai ei hun yn Astrea, a
phenderfynwyd sefyll wrth yr amodau, a chedw’r gadair hyd yr eisteddfod nesaf. (Y Genedl
Gymreig, 17eg Mai 1898)
Mae’r ‘amodau’ yn awgrymu i reol
newydd gael ei rhoi mewn grym wedi siom
1897, ac i’r pwyllgor weithredu yn unol â’r
rheol honno. Cafwyd gwell lwc ym 1899,
pan enillodd Owen Caerwyn Roberts y
gadair ar y testun ‘Duw gadwo Gymru.’

Eisiau gweld eich
lluniau eisteddfodol ar
ein gwefan
neu yn ’Steddfota?

Os oes unrhyw un yn gwybod rhagor o
hanes cadair eisteddfod Yr Eifl 1897,
cofiwch gysylltu!

iestyntyne@yahoo.co.uk /

Anfonwch nhw at Lois cyn
gynted ag y medrwch!

www.cadeiriau.cymru
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd

DYDDIAD

EISTEDDFOD

YSGRIFENNYDD

RHIF CYSWLLT

27 Hydref

Eisteddfod Llandyrnog

Ffiona Evans / Ceri Roberts

01824 790875 / 01824 790187

28 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint

Mair Williams

01558 650292

3 Tachwedd

Eisteddfod Ciliau Aeron

Gloria Roberts

01570 470852

4 Tachwedd

Eisteddfod Trallong

Mary Robinson

01874 624350

4 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant

Menna Richards

01691 780355

4 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Y Talwrn, Ynys Môn

Helen Evans

01248 723038

4 Tachwedd

Eisteddfod CFfI Meirionnydd

Ffion Williams

01341 423846 / 07787878344

11 Tachwedd

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro

HYDREF 2017

TACHWEDD 2017

gwylcerdddant2017.cymru

17 - 18 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Watcyn Roberts

07815093955

18 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn

Ceinwen Parry

01352 771333

18 Tachwedd

Eisteddfod Genedlaethol CFfI (Eryri)

Liz Rees

01982 553502

24 Tachwedd

Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo

Mared Roberts

07980927757

25 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn

Mary C. Jones

01286 660768

25 Tachwedd

Eisteddfod Y Foel

Dawn Jones

01938 820272

25 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech

Heulwen Francis

01558 685398

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog

Geraint Roberts

01267 229047

20 Ionawr

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

Gwyn Parry Williams

01766 810717

26 Ionawr

Eisteddfod Dihewyd

Meinir Lewis

01570 470050

26 Ionawr

Eisteddfod Cynwyl Elfed

Menna Hopkins / Linda Davies

01267 281626 / 01267 281494

27 Ionawr

Eisteddfod Capel M.C Cenarth

Julia James

01239 710808

27 Ionawr

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch

Rose A. Jones

01766 530772

3 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch

Lynwen ap Gwynedd

01239 698681

3 Chwefror

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd

Greta Ellis

01766 540902

10 Chwefror

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn

Gwen Williams

01654 713846

17 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn

Janet Pugh

01654 711559

17 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Brynberian

Ceri Davies

01239 891296

24 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Lowri Griffith

01286 880291

28 Chwefror

Eisteddfod Tyddewi

William Owen

01437 720588

2 Mawrth

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon

Annwen Isaac

01974 831668

2 Mawrth

Eisteddfod Dafarn y Dysgwyr Abertawe

Lowri Gwenllian

01792 642294

3 Mawrth

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Margaret Bowen

01559 362215

30 Mawrth

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel

Llinos Pritchard

01678 530263

30-31 Mawrth

Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch

Siân Thomas

01550 777934

RHAGFYR 2017
2 Rhagfyr
IONAWR 2018

CHWEFROR 2018

MAWRTH 2018
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Rhestr dyddiadau yn cael ei diweddaru’n gyson
- ewch i www.steddfota.org

