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Ar Ddydd Sadwrn, y 5ed o Fai, fe enillodd wyneb cyfarwydd iawn ei bedwaredd goron yn Eisteddfod
Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid. Ag yntau eisoes wedi cyflawni’r un gamp yn 2007, 2015 a
2016, doedd codi ar ei draed pan gyhoeddwyd ei ffugenw ddim yn brofiad dieithr i Lyn Ebenezer!
Gyda phymtheg ymgais wedi dod i law yn y gystadleuaeth ‘roedd
tipyn o dasg yn wynebu’r beirniaid - T. James Jones a Manon Rhys. Y
testun eleni oedd “Newid”, a dyma’r hyn oedd gan Lyn Ebenezer ei hun
i’w ddweud am ei gerdd fuddugol:
Dewisais fel thema'r newid yn y cefn gwlad. Mae’r gerdd yn portreadu hen
ŵr o ffermwr, yn glaf ac yn ei henaint, yn gorwedd yn ei wely yn y parlwr.
Mae cyn-gymydog, sef Jac, yn galw i’w weld. Mae’r hen ŵr, a fu’n ddyn
ceffylau yn ei ddydd, fel petai mewn amgueddfa. Ar y trawst uwch y lle tân
mae brasys a chlychau harnes yr hen geffylau gwedd ynghyd â chardiau
coch, glas a melyn llwyddiannau’r cesig hynny mewn sioeau gynt.
Drwy ei sgwrs, a thrwy ddisgrifiadau’r ymwelydd cawn fod y mab bellach
yn ffermio’r lle ac wedi moderneiddio’i ddull o amaethu. Mae’r stabl
bellach yn dŷ haf. Clymodd gaeau wrth ei gilydd gan wastoti cloddiau a
chlirio perthi, hynny’n cael effaith andwyol ar y bywyd gwyllt. Cawn fod y
mab yn briod â Saesnes. Dydi’r wyrion ddim yn siarad Cymraeg.
Mae’n gorffen gyda’r combein anferth ar ei ffordd ‘i
lyncu ac i chwydu’r ceirch’ gan siglo’r tŷ. Dydi’r hen
ŵr ddim yn teimlo’r cryndod nac yn clywed y sŵn. Mae
ar goll yn y gorffennol. Mae’r addurniadau pres a’r
clychau harnes yn gryndod ar y trawst, ond yn araf
ymdawelu wrth i’r combein bellhau gan adael dim ond
sŵn anadliadau dwfn yr hen ffermwr mewn cwsg.
Mae’r gerdd yn darlunio’r newid mawr a ddaeth i’r
cymunedau gwledig, a’r effaith ar gymdeithas ac iaith
wrth i bobl y dinasoedd a’r trefi heidio i’r cefn gwlad
gan weddnewid yr holl ffordd o fyw. Teimlaf mai’r
gymuned amaethyddol yw’r mur olaf rhwng y bywyd
Cymraeg a’i ddifancoll. A dyna, mewn gwirionedd,
neges y gerdd.
Llongyfarchiadau calonnog Lyn - ymlaen at y nesaf
‘nawr!

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at seremoni
anrhydeddu’r gwirfoddolwyr o’r De eleni,
a hynny yn Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd, ym mis Awst.
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Eleni eto bydd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru
stondin ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
Yn ôl yr arfer fe fydd digonedd o weithgareddau ar y
stondin i’ch cadw’n brysur; bydd cyfle i gymryd rhan
yn ein cystadleuaeth ddyddiol a chwrdd â chriw
Stwnsh wrth iddynt alw heibio i feirniadu.
Ymysg pethau eraill, gallwch gasglu rhaglenni
eisteddfodau lleol, prynu tocyn raffl neu ddau a
mwynhau ein harddangosfeydd. Dwi’n siwr fydd ‘na
rhywbeth at ddant pawb, felly cofiwch alw heibio
stondin rhif 11.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Cofiwch gysylltu
â Shân os hoffech
ragor o docynnau
raffl.
Llai na tri mis i
fynd nes y
byddwn yn
tynnu’r tocynnau
buddugol!

Yn dilyn llwyddiant gweithdai 2017, pleser yw
medru cyhoeddi fod Ffatri Llais yn ei ôl yn
2018! Eleni, bwriadwn gynnal PEDWAR
gweithdy i gantorion dros 25 oed, ar hyd a lled
Cymru. Yn ffodus i ni, bydd pob sesiwn yn cael
ei arwain eto gan y gantores opera dalentog, Sian
Meinir.
Hyd yma nid yw’r union leoliadau
wedi’u cadarnhau ond cadwch
lygad allan oherwydd mi fydd y
manylion yn dilyn cyn pen dim!
Yn y cyfamser, cysylltwch â Shân
Crofft os oes gennych ddiddordeb.
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Dyma flas i chi…...

(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr)

Offerynwyr llwyddiannus yn
Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Tri o fuddugwyr ifanc
Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Seremoni cadeirio’r bardd buddugol - Y Parchedig Judith
Morris - yn Eisteddfod Gadeiriol Brynberian

Siân Teifi yn cael ei chadeirio yn
Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni

Yn Eisteddfod Uwchmynydd, enillwyd Tlws
Geriach Glesni, am y perfformiad mwyaf
addawol, gan Llŷr Eirug o Aberystwyth
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Yr unawdwyr oed Meithrin a Derbyn yn
Eisteddfod Talybont, Rhydychaf, Y Bala

Criw ifanc, bywiog, yn nghystadleuaeth “Sgen ti
Dalent?” Eisteddfod Gyd-enwadol Pontargothi

Dwy o gystadleuwyr llwyddiannus
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Parti Camddwr - enillwyr y Parti Canu Agored
yn Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon

Sioned Medi Howells, - disgybl yn Ysgol Bro
Teifi, enillodd y Gadair i rai o dan 21 oed, yn
Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen

Rhai o’r dawnswyr ifanc
talentog fu’n cystadlu
yn Eisteddfod y Fenni

Oriel lawn ar ein gwefan:
www.steddfota.org
5

cadeiriau.cymru | iestyntyne@yahoo.co.uk | @cadeiriau

Y bwriad dros y colofnau Casglu’r Cadeiriau nesaf yw i fwrw golwg dros rai hanesion yn ymwneud
â chystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd, gan mai’r gystadleuaeth honno fu prif ffocws fy ymchwil
yn ddiweddar.
Yn Eisteddfod Machynlleth 1952 y cyflwynwyd cadair yn yr Urdd am farddoniaeth gyntaf. Bu
cadeirio cyn y flwyddyn honno, ond am arholiad. Yn Eisteddfod Caerfyrddin 1935, er enghraifft,
cynhwysai’r arholiad tair awr ddau gwestiwn traethawd – un ar ysgrifau’r Athro T. H. Parry Williams, a’r
llall ar ‘Ymadawiad Arthur’, T. Gwynn Jones. Nodwyd wrth sefydlu’r gystadleuaeth ar ei newydd wedd y
byddai tri beirniad (T.H. Parry Williams, Thomas Parry ac Edgar Phillips), ac yn ddifyr iawn, y byddai
disgwyl i awduron y tair cerdd a fernid uchaf yn y gystadleuaeth sefyll prawf llafar, a ‘phrofi dilysrwydd
pob cyfansoddiad’! Roedd y pwyllgor am i’r bardd buddugol dderbyn cadair mwy cyfoes a defnyddiol na’r
gadair gerfiedig draddodiadol. Ysgrifennodd R.E. Griffith, trefnydd Eisteddfod yr Urdd at olygydd yr
Herald of Wales, Roy Lomas (oedd wedi cynnig noddi’r gadair) yn Chwefror 1952:
[...] we do not require the big traditional heavy Bardic Chair. You will probably agree that such a
bulky piece of furniture is by now completely out of date.
Cafwyd hyd i gadair yn ôl dymuniadau’r Eisteddfod gan yr Herald of Wales, a hwnnw’n gadair yn dwyn yr
enw mawreddog The Criterion, gwneuthuredig yn ffatri Christie Tyler ym Mhenybont ar Ogwr. Nid
Criterion cyffredin mohoni chwaith!
[...] it will have a specially polished frame and will be upholstered in genuine hide, dark red in
colour. This latter is most difficult to obtain [...] and the firm reserves it for estra-special jobs.
Siomedigaeth fawr Eisteddfod 1952 oedd diffyg teilyngdod yn y gystadleuaeth newydd hon.
Cafodd y Pwyllgor Llenyddiaeth wybod na fyddai cadeirio mewn cyfarfod ar Ebrill yr unfed ar hugain ac
ysgrifennodd R. E. Griffith at Roy Lomas i esbonio y diwrnod canlynol:
The adjudicators do not consider the standard of the poems received
to be high enough to merit the Chair which you so kindly promised to
provide.
Cytunwyd i ddefnyddio’r un gadair yn Eisteddfod Maesteg y flwyddyn
ddilynol. Yn hytrach na chael seremoni â chadair wag, penderfynwyd na
fyddai seremoni o gwbl, ond y byddai cadair Maesteg fel yr oedd hi bellach
yn cael ei harddangos ar y maes ym Machynlleth.
Siom o gystadleuaeth yn ei blwyddyn gyntaf felly, ond nid oedd
hynny’n arwydd gwael o’r hyn oedd i ddod, diolch i’r drefn. Goronwy Owen
o Fangor ddaeth yn ail i’r diffyg teilyngdod, gyda Graham Williams o
Frynaman yn drydydd. Ym 1953, daeth Desmond Healy yn brifardd y
Criterion ac yn brifardd cyntaf yr Urdd am ei bryddest, ‘Y Cwm’.
Cadair “The Criterion”

“CymdeithasSteddfodau”

GWOBR GOFFA ANTHONY ROLFE JOHNSON
Unawd dan 25 oed - 2 gân glasurol gyferbyniol
Gwobrau: £200, £100 a £50
Gweler y Rhestr Testunau neu www.steddfota.org am fanylion llawn
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Tref hanesyddol brysur yn Nyffryn Conwy, ar ffiniau Parc
Cenedlaethol Eryri, yw Llanrwst. Mae’n leoliad sydd â
llawer i’w gynnig, i ymwelwyr yn ogystal â’r trigolion lleol.
Un o ddigwyddiadau blynyddol y dref yw’r eisteddfod, Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst,- i roi ei
henw llawn iddi, a gynhelir ym mis Mehefin. Ym 1927
cychwynnodd yr eisteddfod ac fe’i cynhaliwyd mewn pabell
ar gae yr ysgol gynradd. Erbyn hyn, Canolfan Gymdeithasol
y dref yw’r lleoliad, ac mae hi’n un o eisteddfodau lleol mwyaf Cymru.
Yn ogystal â’r trefniadau blynyddol, rhaid i’r pwyllgor a’r
gymuned weithio’n ddiwyd i hyrwyddo’r eisteddfod a chodi
arian. Cynhaliwyd gweithgaredd arbennig ar nos Wener, 11eg o
Fai, pan aeth 16 o aelodau o bwyllgor Merched ar daith gerdded
o Lanrwst i Drefriw, gan godi dros £600 tuag at goffrau’r
eisteddfod. Yn anffodus fe ddaeth y glaw - ond roedd pawb
wedi mwynhau a chafwyd swper da yn Nhrefriw i orffen y
noson.
Gyda diolch i Dennis Davies.

COFIWCH GYSYLLTU Â HANES DIGWYDDIADAU
A DREFNIR GAN EICH ‘STEDDFOD CHI!

Ymunwch gyda ni i ddathlu pen-blwydd y
Gymdeithas yn 20 oed a rhowch gynnig
ar ein cystadleuaeth arbennig:
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd
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9 Mehefin

Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth

Rhian Thomas

01341 450295

9 Mehefin

Eisteddfod Kerry

Gwynfryn Evans

01686 670567

9 Mehefin

Eisteddfod Dysgwyr Canolfan Morgannwg

Ifan Dylan

01443 482555

9 Mehefin

Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfairtalhaiarn

Elinor Davies

01745 720235

16 Mehefin

Eisteddfod Y Fenni - Oedolion

Rosemary Williams

01873 811814

16 Mehefin

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd

Catrin Jones

01286 831365 / 07769702841

23 Mehefin

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst

Dennis ac Enid Davies

01492 640060

29-30 Mehefin

Gŵyl Fawr Aberteifi

Des Davies

01239 615914

30 Mehefin

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan

Eifion M. Jones

01745 870656

7 Gorffennaf

Eisteddfod Bro Llandegfan

Beryl Jones

01248 714883

14 Gorffennaf

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd

Elin Parry

01248 298357 / 07888089089

14 Gorffennaf

Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair

Beti Owen

01650 521388

20-21 Gorffennaf

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Bro Hafren

Nelian Richards

01686 627410

21 Gorffennaf

Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch

Bethan Jones

01239 711734 / 07875548781

28 Gorffennaf

Eisteddfod Capel Uchaf/Upper Chapel, Aberhonddu

Annette Thomas

01874 622892

MEHEFIN 2018

GORFFENNAF 2018

AWST 2018
4-11 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

25-27 Awst

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan

Dorian Jones

01570 422678

7-8 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron

Ffion Medi Lewis-Hughes

01974 298730 / 07795507866

15 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth

Mair Davies

01970 890245

15 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl

Anwen Evans

01269 833568

22 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd

Susan Price

01591 610303

29 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Felinfach

Meinir Lewis

01570 470050

5 Hydref

Eisteddfod Calfaria, Garnant

Gwladys Davies

01269 823138

5 Hydref

Eisteddfod Stesion Trawsfynydd

R. Derfel Roberts

07833506500

5-6 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth

Catrin Bellamy Jones

01545 580279

6 Hydref

Eisteddfod Bethel Melin y Coed

Anwen Hughes

01492 640288

6 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys

Margaret Jones

01686 430474

12 Hydref

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas

Gareth Evans-Jones

01248 85378

13 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin

Davinia Davies

01269 870490

13 Hydref

Eisteddfod Y Plant, Llandrindod

Gill Wilson

01597 824726

13 Hydref

Eisteddfod Troedrhiwdalar

Megan Price

01591 620640

19 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe

Helen Evans

01792 883252

20 Hydref

Eisteddfod Ardudwy

Mai Roberts

01341 242744 / 07818843309

27 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint

Mair Williams

01558 650292

MEDI 2018

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

