
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 47            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau      Gorffennaf 2018 

Llanrwst oedd y lle i fod ar ddydd Sul, y 15fed o Orffennaf, ar gyfer 
cychwyn Ffatri Llais 2018! Yn dilyn llwyddiant Ffatri Llais 2017, a diolch i 
gefnogaeth Hanfod Cymru, hwn oedd y cyntaf o gyfres arall o weithdai 
lleisiol arbenigol, a drefnwyd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Cynnig 
hyfforddiant i gantorion amatur, tebyg i’r hyn sydd ar gael mewn colegau 
cerdd, yw bwriad y cynllun, er mwyn annog cantorion wedyn i gystadlu 
mewn eisteddfodau lleol.  Eto eleni, mae’r gweithdai dan arweiniad medrus 
y gantores opera, Sian Meinir. Yn cyfeilio mae Sian G Davies, o Benybont-
ar-Ogwr, a gwerthfawrogwn ei chefnogaeth a’i  chyfraniad pwysig hithau 
hefyd.  

Nod Sian Meinir, yn y gweithdai, yw creu awyrgylch hwylus sy’n gymorth 
i’r cantorion i ymlacio a theimlo’n gyfforddus ac yn gartrefol, â hithau 
wedyn yn rhoi cymorth a chyngor adeiladol i bob un i ddatblygu eu sgiliau. 
Yn ôl yr arfer roedd dulliau a thechnegau Sian yn ddifyr ac yn                  
effeithiol yn y sesiwn gyntaf yma, ac roedd hi’n gwbl amlwg fod pob un 
wedi elwa o’r profiad. Diolch o galon iddi! 

Braf hefyd oedd gweld y cantorion yn annog ei 
gilydd ac yn cynnig sylwadau cadarnhaol yn 
ystod ac ar ôl y sesiwn.  

‘Rwy’n eithaf sicr y byddai’r cantorion yma yn 
annog unrhyw un sydd â diddordeb i fanteisio ar 
yr hyn sydd gan Ffatri Llais i’w gynnig. 

Felly, gyda dyddiadau pellach wedi’u cyhoeddi - 
peidiwch colli’r cyfle! 

Gweler www.steddfota.org 
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“CymdeithasSteddfodau”   
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Cofiwch ddod i’n stondin yn y Brifwyl i fachu 

eich tocyn - dyma’ch cyfle olaf!! 

Byddwn yn darganfod yr enillwyr lwcus ar 

ddiwedd yr wythnos! 

Dyma ni eto ar drothwy Prifwyl arall. Bae 
Caerdydd yw’r lleoliad y tro hwn ac mae ‘na 
dipyn o edrych ymlaen ar hyd a lled Cymru at 
Eisteddfod “wahanol” i’r arfer!  

Fe fydd stondin Cymdeithas Eisteddfodau 
Cymru yno, wrth gwrs, ac ‘rydym yn barod 
i’ch croesawu gyda’r arlwy arferol - digon o 
raglenni ‘steddfodau lleol i’ch cadw’n brysur 
drwy’r flwyddyn, cyfle i brynu tocyn raffl neu 
ddau, cystadlaethau, arddangosfa a chyfle am 
baned a sgwrs. 

Rhif y stondin eleni yw 117-118 a dyma hyn sydd wedi’i drefnu gennym eleni: 

 

Cystadleuaeth Gorawl y Gymdeithas (yn y Pafiliwn) 

Sesiwn Lenyddol yr Ifanc gyda’r Prifardd Ifor ap Glyn - Bardd Cenedlaethol Cymru 

Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas                                                                                                        

Bydd Garry Owen yn cyflwyno tystysgrifau ar ran y Gymdeithas, i anrhydeddu’r gwirfoddolwyr hynny 

sydd wedi ymroi mor ddygn a selog i’w heisteddfodau lleol dros nifer o flynyddoedd. Bydd cyfle 

hefyd i glywed am yr hyn mae’r Gymdeithas wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a chyfle i 

drin a thrafod gwaith y Gymdeithas a’r byd eisteddfodol yn gyffredinol. Croeso cynnes i bawb.   

 

Cystadleuaeth yr Ensemble Lleisiol  
 

Sesiwn gyda Casia Wiliam - Bardd Plant Cymru 
 

Blas o gynllun Ffatri Llais - gyda Sian Meinir 
 

Tynnu Raffl Fawr y Gymdeithas  



Dyma flas i chi…... 
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(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr) 

Llond llwyfan o hwyl a sbri yn                                               

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch, a                               

Chôr Seingar (isod) yn ennill y gystadleuaeth gorawl  

Twm Ebbsworth o Lanwnnen 

- enillydd Tlws yr Ifanc yn                 

Eisteddfod Capel                                   

y Fadfa, Talgarreg 

Bardd y Gadair yn                      

Mynyddygarreg oedd 

Nona Breese o Gaernarfon 

Enillydd Coron 

Eisteddfod Bro 

Llandegfan 

oedd                 

Enfys Hughes,                    

Brynteg,                   

Ynys Môn 
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Oriel lawn ar ein gwefan:  

www.steddfota.org 

Cadeirio’r bardd - Arwyn Evans, Cynghordy,                             

Llanymddyfri, yn Eisteddfod                                    

Gadeiriol Llangadog a’r Cylch 

Un o offerynnwyr llwyddiannus                               

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy, a’r 

Parti Canu dan 12 oed 

Erfyl Tomos Jones (dde isod), Aberhosan, oedd 

enillydd yr Her Unawd yn Eisteddfod Dyffryn 

Conwy, Llanrwst, gyda Rhys Jones, o Gorwen, 

yn ennill y Prif Gystadleuaeth Lefaru 

Mark Williams (chwith) o Bont 

Senni yn cystadlu ar yr Unawd o 

Sioe Gerdd yn Eisteddfod Heol 

Senni, a thri o’r prif enillwyr (dde)           

wedi derbyn eu gwobrau 
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Mi fydd y rhai ohonoch chi sy’n cofio fy ngholofn yn y rhifyn diwethaf o ‘Steddfota yn gwybod fy mod 
wedi addo mynd ar drywydd rhai o gadeiriau Eisteddfodau’r Urdd yn y colofnau dilynol. Ond gan fy mod i 
ar goll mewn mynydd o focsys wrth symud tŷ, a holl gynnwys fy llyfrgell wedi’i storio mewn hen gapel yn 
Nyffryn Ogwen, mi fydd yn rhaid dilyn ambell sgwarnog nes i bethau setlo.  

Mae cadair Eisteddfod YMC Pwllheli 1912 ar ei ffordd yn ôl i ardal yr eisteddfod wreiddiol honno wedi i’r 
ffaith ei bod hi ar werth mewn ocsiwn yng Ngwlad yr Haf ddod                                                                                    
i sylw’r cyflwynydd radio, Al Hughes. Llwyddodd, drwy greu 
ymgyrch ar wefan JustGiving i godi dros £1500 gan roddwyr 
hael i brynu’r gadair a’i chael yn ôl. D. G. Roberts o Bencae, 
Rhiwabon enillodd y gadair, a hynny am bryddest ar y testun 
‘Sêr y nos’. Un Ellis Humphrey Evans o’r Ysgwrn, 
Trawsfynydd, a ddaeth i’r brig y flwyddyn ddilynol. Mae 
cadair 1913 wedi’i harddangos yn yr Ysgwrn, gyda chadeiriau 
eraill Hedd Wyn. 

Mae sawl un wedi tynnu fy sylw 
dros y cyfryngau cymdeithasol at gadair eisteddfodol sydd 
i’w gweld yng Nghastell y Waun, ger Wrecsam. Un o 
gadeiriau Dewi Emrys ydi honno – ei gadair genedlaethol 
gyntaf o bedair – a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl 1929, am awdl 
‘Dafydd ap Gwilym’. 

 

o leoliadau’r cadeiriau cenedlaethol hynny 
nad ydyn nhw’n dal i fod yn nheuluoedd y 
beirdd â’u henillodd. Os ’da chi’n gwybod 
am gelficyn prifwylaidd sy’n llechu mewn 
cornel lychlyd yn rhywle – rhowch wybod.  

Cysylltodd disgyblion o Ysgol Penboyr yn 
ddiweddar i sôn am eu hanturiaeth yn chwilio 
am un o gadeiriau Cranogwen – bydd mwy 
o’r hanes ar cadeiriau.cymru yn fuan. 

Gan obeithio y bydd yna deilyngdod am 
gadair hardd Eisteddfod Caerdydd, mi 
ffarwelia i, gan addo y bydd y golofn y tro 
nesa yn ôl ar ei ffurf arferol! 

Yn y cyfamser, os oes gennych hanes cadair 
neu gadair heb hanes, cofiwch gysylltu:   

cadeiriau.cymru  

@cadeiriau   

iestyntyne@yahoo.co.uk  

Iestyn Tyne, 9 Heol Elinor, Caernarfon, 
LL55 1PG 

Trist oedd clywed am farwolaeth 
Helena Jones, Aberhonddu, yn ystod 
y mis, yn 101 oed.  

Bu’n gefnogwraig ffyddlon i                    
Eisteddfod Trallong ers dros 95 
mlynedd, ers iddi gychwyn cystadlu yno’n blentyn. Aeth 
ymlaen wedyn i hyfforddi plant a bu’n weithgar tu hwnt 
fel aelod o bwyllgor yr eisteddfod am flynyddoedd lawer.  

Dysgodd Gymraeg ac fe enillodd Wobr Dysgwyr yr               
Eisteddfod Genedlaethol am ei hymroddiad. Â hithau ar 
drothwy ei phenblwydd yn 100 oed, pwy all anghofio ei 
gweld yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Llefaru i     
Ddysgwyr dros 16 oed, ar lwyfan Prifwyl y Fenni yn 
2016, a’r gynulleidfa oll yn codi ar eu traed i’w 
chyfarch? Ysbrydoliaeth yn wir.  

Fe’i hanrhydeddwyd gan Gymdeithas Eisteddfodau         
Cymru yn 2016 am ei gwasanaeth i Eisteddfod Trallong 
ac fe’i hurddwyd i’r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol 
Ynys Môn y flwyddyn ganlynol. Yn ddynes annwyl a 
diymhongar, pleser oedd ei chroesawu atom i’r stondin ar 
fwy nag un achlysur. Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf â’i theulu yn eu colled.  

Yn y cyswllt 
hwnnw, mi rydw i  
ar hyn o bryd yn 
gweithio ar gofrestr 
gyflawn (gobeithio!)  

mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
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Unwaith eto eleni bu ein wythnos ar faes Eisteddfod yr Urdd yn un 
hwyliog iawn, gyda’r tywydd ar ein hochr a’n stondin ni wedi’i lleoli 
mewn man delfrydol.  

Daeth llu o ymwelwyr i’n gweld ar y stondin yn ddyddiol a braf oedd 
gallu’u croesawu. Diolch i bob un fu yno’n rhoi cynnig ar ein 
cystadleuaeth, yn prynu raffl ac yn manteisio ar y cyfle i gasglu 
rhaglenni ’steddfodau lleol wrth gwrs.  

Llongyfarchiadau gwresog i enillydd y Gadair 
– Osian Wyn Owen, ac enillydd y Goron –    
Sioned Erin Hughes – y ddau ohonynt wedi 
cymryd rhan yn Sesiwn Lenyddol yr Ifanc 
gyda Chymdeithas Eisteddfodau Cymru yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf.  

Diolch i Osian am alw draw i’r stondin am sgwrs, a hyfryd oedd ei glywed 
yn dweud na fuasai yn y fath sefyllfa oni bai am y gefnogaeth a’r cyfle a 
gafodd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru - testun balchder yn wir! 
Dymunwn bob hwyl iddo yn y dyfodol, a’r un fath i Erin yn 
ogystal, gyda’n cofion a’n dymuniadau gorau. 

Diolch o galon hefyd i’r gwirfoddolwyr fu’n cadw cwmni i ni ac 
yn ein cynorthwyo drwy’r wythnos, ac i griw hyfryd Stwnsh S4C, 
wrth gwrs, am alw heibio i feirniadu’r gystadleuaeth bob dydd - 
cawsom nifer o gynigion difyr dros ben, a thipyn o sbri! 
 

Edrychwn ymlaen at Eisteddfod 2019! 

Gŵyl Haf Eisteddfod Bodffordd 

Twrnament pêl-droed yw ein Gŵyl Haf ni, sydd wedi ei gynnal yn flynyddol 
ers 2014 ar gae yr ysgol leol, sef Ysgol Gymuned Bodffordd. Hogia ifanc yr 
ardal sydd wedi bod â’r gwaith o drefnu yr ochor pêl-droed o’r twrnament dros 
y blynyddoedd, a bellach Gethin Gibson sydd â’r gwaith pwysig hwnnw. Mae 
nifer o stondinau ar iard yr ysgol yn ystod yr ŵyl, fel stondin raffl, Tombola, 
hufen ia a stondinau gemau plant.                                                                                                                                                                                

I’r tîm pêl-droed buddugol mae tlws i’w ddal am flwyddyn, sef tlws Osian Roberts. Mae Osian yn                         
enedigol o Bodffordd ac mae’r pentref yn agos iawn at ei galon. Bu’n llwyddiannus iawn yn myd pêl-
droed ac ef yw is-reolwr y tîm Cenedlaethol. Rydym wedi bod yn lwcus iawn o’i bresenoldeb yn ein                             
twrnament yn y gorffennol.                                           

Gorffennaf 21ain oedd dyddiad ein Gŵyl Haf eleni, a cychwynwyd am 11y.b. Roedd y cae pêl-droed a 
iard yr ysgol yn llawn cefnogwyr brwd. Roedd 8 tîm yn cystadlu eleni, 8 bob ochor o dan 9 oed, ac roedd 
yno stondin raffl a stondin fwyd. Bu cystadlu brwd, a’r ddau dîm yn y ffeinal oedd Caergybi yn erbyn 
Llangefni Celts. Y sgôr terfynol oedd 4-1 a Llangefni Celts oedd enillwyr Tlws Osian Roberts eleni. 
Roedd yn ddiwrnod llawn bwrlwm a hwyl ac edrychwn ymlaen at                                                                              
flwyddyn nesaf.  
 

Gyda diolch i Elin Williams (ysgrifenyddes Eisteddfod Bodffordd) 
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd 

AWST 2018    

4-11 Awst Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd   

25-27 Awst Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan Dorian Jones 01570 422678 

MEDI 2018    

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 

28-29 Medi Eisteddfod Gadeiriol Felinfach Meinir Lewis 01570 470050 

HYDREF 2018    

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 

19 Hydref Eisteddfod y Cymoedd Luned Jones / Rhian Jones 02920 861281 / 07846976866 

20 Hydref Eisteddfod Ardudwy Mai Roberts 01341 242744 / 07818843309 

27 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint Mair Williams 01558 650292  

27 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch Eirlys M Hughes 01286 870898 

TACHWEDD 2018    

2 Tachwedd Eisteddfod Ciliau Aeron Gloria Roberts 01570 470852 

3 Tachwedd Eisteddfod Trallong Mary Robinson 01874 624350 

3 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant Menna Richards 01691 780355 

3 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol y Talwrn Helen Evans 01248 723038 

9 Tachwedd Eisteddfod Llandyrnog Manon Dafydd 07766489310 

10 Tachwedd Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro gwylcerdddant2017.cymru  

16-17 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen Lowri Watcyn Roberts 07815093955 

17 Tachwedd Eisteddfod Genedlaethol CFFI Cymru (Bro Morgannwg) Liz Rees 01982 553502 

17 Tachwedd Eisteddfod Rhydaman Roger Phillips 01269 850870 

17 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

24 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech Heulwen Francis 01558 685398 

24 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn Mary C Jones 01286 660768 

RHAGFYR 2018    

1 Rhagfyr  Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog Geriant Roberts / Kim Lloyd Jones 01267 229047 / 07771546598 

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


